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^ق(ضاه1همضهعالإئماسبجءنيو

:j'uي ^؛، و ء؛ائتتا"؛ اشث ؛-رض ^ ذ\ي'\لأذم 
علئه.مممق ا،لريض. وعثادة ا-ئاير، بائي1ع اممه. زموو 

..,,.....,ب....... ب.. .................. حالخاآُ،. عن تأله عثه يحل قإدا 

الإنسانعل تحب فيإ نجب وقد له، الاسعداد يس فنعم، له الاستعداد أما [ ١ ت 
نؤغنوعازت فالامتعداد ذلك،، أفته وما عليه الواحة والعبادات، كالديون أداره، 

لالموُت،.به ينتعد ما حنتؤ منتحب، ونؤع واجب،، 

ولجتؤ؟قفى ض ب ينم لم إذا وال كماية، محرض اريض عياله أف الصحيح [ ٢ ت 
أنينا يليق وكيف المسلم، عل الملم حقوق من لأما أحيهم؛ عيادة السلمي عل 

منا.أحد يعوده ولا بسه ي مريص أحانا أف ثعرء1ا 

فعياديهدم ذا اريص كاف إذا وأل كثاية، قرص الريض محاذه أف ت فالصواب 
اوحم.صلة مذ لأعا عم؛ رص 

مرضل ثالثيادة بميل أف يتغي لكن العموم، ظاهره المولمج قول، أف ويمهم 
ذلك،ونحؤ الضزس كو-ني مهلا مرصا مريصا لوكان أما فيه. يالعياذة العاده جرئت، 

المريضعياده يس بضاط.َاده ولوقيل سه. ق ينحبس لا اثه الغالت، لأو يعاد؛ لا فإثه 
حيدا.صابطا ^ا لكايز الثيت، ل بمحبس أف مرصه امحى الذي 

ويسألاتأنت،؟ ك؛فخ حاله! عن المريص أل( يأذ المريض لعاتد يس مما هذا ]٣[ 
وقال،مريصا عاد فزنجل المزض، بعض عل تنمى قد لأنه تتطهن؟ كيف صل،؟ كيف 

عثزحمته ل عنا، يتجاوز أي( افه أل، ®نت قال، يصل؟ كيفه وسأله حاللئح؟ كيف له؛ 
وأمحصز((.والعضر الفلهر ب؛ن أنح وأنا يوما 



ةت1باس1دز

الوبءلآُ،•محعبمِفي ١^٢؛، عل وفه امحى.ار رش ببمض ورداْ 
١^^لكن الإذراد، عله ثى إذا الح٠ع له نحل صحيح، ٠ذا أم. فنولث.' 

منكل أف القاعدْ أليست، قال؛ البلد؟ ي وأنت يمصر كيف صاحبه؛ له فقال 
ليست،أما بزق عاص كل القاعده وهدم ظنه، هدا المفز؟ له حاو ا-بمع له حار 

مئز.ولا ذلائإ، أمته وما الشديد، والرد ايلر حال ل جئع لأنتا قاعدة؛ 
بجببا وتجره ثثطئر؟ كيف، نحل؟ كيف، حاله؛ عن يسأل، أف يثعي إيه فاقول؛ 

عليه.

،متثوف١^ مى رأى إذا أويتأكد ينتحب ويرلا عليه، يقرأ يعني؛ آ ١ ] 
محثدئر الثءى حي أف وصحيح لدللث،، 

إلب يمول؛ فلا الأجل، ل له ينجتّؤ ْع لكن صحيح، التوبة عل وحثه ]٢[ 
عبادهاممب إل التوبه ؤيقول؛ التوبة، عل تحثه لكن لا، عليه، ؤيصص بالمتر، فرجلاك اممب 
التوابوو،اقثائتن وحن حطاء آدم بني فنكل حطاء، ان والإنالعباداُتؤ، أجل من 
ذلاائج.أمنة وما 

الاسمن بمتدين 1نث سروئا اويل هدا كان إذا نحا لا بالوصية ؤدي ]٣[ 
يدكزه.أذ يتأكد فهنا معاملأيتج، وله ؤيمتقرض 

فهلوحاف ارعج الخدين، حدا حديث، إذا المريفن كايت، إذا قائل• قال إذا لكن 
فهلواحد مستوى عل لسوا الناس لأف مرصا؛ كلامنا رييه ربإ لأيه أوثدعة؛ يحدئه 

لأي؟



ررماحؤ١^^منيميثللمنمال: السن.انه عن ام؛عمن لهمآووى ثيدكئ 
علته.متفق عنده،؛ مكتوبه ووصقه إلا يه، يوصى ميء وله 

قفل

وأما٥^١س1اثته، وأعلمهم يه، أئلمه أريق ذإ؛ش يلي اف ثيسحب 
ثمتيهؤيثدي أوثرابا، ماء فته مقطر حلقه، بل ثعاهد يه منرولأ راْ نإدا ل ل لربه 

^٢؛.

يعني:ارتاغ، ؤإن حتى نذكزه أف يتوجه قد فائه فيه التديو نجب ما أما نقول،• 
لكيفنذكره، ديوئا عليه أل وتعرف الناس، ( juمداحلأُت، له الإنسان يكوف أف مثل 

المرض،j( ليس الأ■جلي دثو إن يم أجله، دذا اله الش بأن ينعر عىأف بعيي• ؛أسلوُت، 
عثؤبمل!، ٧٥١وءافا٥ ءمثْ، وحفر كمنه، وافري ينشه، ومحربج مرص، ان إنمى فكم 
يموت!ثأ نزص أذني فته ليس صحح إنسان مى وكم 

وإ؛ذقلأ6الأجل ق المريض لهذا سمس رأسالوُت، الإنسان يآئ أف فثمكى 
•الإ^صه 

هبوأسل إليه، الماس أقرب، المريص يمرض أف مإلاحق-' ينتعي مما هذا [ ١ ] 
والألم'والمليى.المرص عليه ونحفس صحته، ل مما هذا لأف وعهلئا؛ حنوا 

سنناهدأف فالأفعال: وأقوال،: أفعال فيه ينتحب فإنه به نزل قد أيه رأى فإذا ]٢[ 
ؤيلقنه:اقلق، عليه لمنهل بالماء؛ تثدى شفتاه وكذللث، ينشف، ييمه لأف ياء؛ حلقه بل 

ررلأإلةإلأاشُ((.



ممباس1دز

بصوتافثءتوْ إلا إله بلا أوينطق الله؟ إلا إله بلا ياصْ هل التاشئ: كيف لكن 
ََُْءوء
تسمعه 

هدا،يكنه وبإ الحال تلك ق ثممه صيق مع أمره إذا وبا لأيه الثازا؛ الجواب• 
انتبه،سمعه عنده؛صويت، الله يكن فإذا ذلك،، أفته أوما تآمرفي، أنت، لا، أويقول،؛ 

وصارهداتالقينا.

وهوطالت، \لي لعمه الؤس_ول قول عن الجواب ما قيل؛ فاذ 
اف((را؛؟صد بما لك، ألحاج ممه إلااللهُ، لاإله «ياعيقل: محم: 

لا،طال_إت أبو يهول، أو< محقي ما وأفد كافنا، كان طالت، أبا أف مهل؛ فالجواب 
ينطقلم ؤإن كنب فهي حا نطق فإذ كاوا، كان لأي الأم؛ عليه لإل لم ارلأرا قال؛ ؤإذا 

اأطل_اااعتد ملة ®عل باممه"؛ —والعياذ قال ما آحر كان ولهدا ببما؛ ناطق عم فهو ببما 
انيؤ؟قد ملة ص أرم، له: قالا ءدْ، كانا زم ست، 

ارلهُ«)للأإلةإلا اكضزوقال: ونطق اشُا )الأإلأإلا الليينضة: قال ؤإذا 
كلامبأي المحضر لو لكن يعيد، لا آحركلامه هن"ا دام ما يمد، لا لا، يمل•؟ هل 
البنرلأف يلتعد؛ ذلكر؛ أفته أوما اممه، أشكوإل أوأ رباه، يا لوقال؛ حتى يعيد، فإثه 

سثانآحثصلأإلث١لأاف4ُ«ا٢/.قال: 

(، ١٣٦رقم)٠ افه، إلا إله لا اظلوت: ممر المثرك قال، إذا باب الجاتز، كتاب الممحاري: أخرجه )١( 
بنالمسب حدث من ٢(، رنم)٤ اش، إلا إله لا ، Jyالإبجان أول، باب الإي،ان، محاب لم: وم

ق؛ءسميبمتن.حزن 
من(، ٣١١٦)رنم اكلشن، باب الجائز، محاب داود: وأبو (، ٢٣٣)o/أحمد الإمام أحرجه )٢( 

نْتهبمته.جبل بن معاذ حديثا 



^قضاهاهميهعالإىماسبذاضو

قوتاؤب^^١ ١١>،ئا0ثقصوثق1  ٥٥١وئوو كوو مرة؛ ، ٥١إلا لاإله .' iJjiويثمنه 
ؤومت0.أعلته ولائؤمأ ومداراة، لطم، دلالث،ِفي وث،5ول مسلم•  ٠١ JJاممه® إلا لاإلا 

ررس، ٥١زئول لمول كلامه؛ آخر هول ثلقينه؛ معيد ء بثي يكك1م أف إلا 
الخة«ززاةأئوذاثد.

اممهرسول أف يثار بن معقل روى ج عنه؛ لحمق، رريسء سورة عنده ؤمرا 
ا.دارئ أبو رواة موياثم،، عل رُاهرؤوا)يس( ئاز•' و. 

؛،،؟٥١رسول محمد ١٠محهات يلمنه فهل 

لا.الحراب: 

مرهوقال:ولأصصاتيه.
نزعتالذي اليت عل وليس المحتصر، عل )يس( تقرأ إيه قال• حسه ومن 
وء ُ

روحه•

ثالثالقت أيحل نيل ؤ ت ففيها وترهيب، ترغيب فيها ريس، يأل دلك وعللوا 
مسعر<محرئ. ؤا أل؛>يم آهثب أنلحب وة ومها؛ لصتا"آ؛ا ه ؤوأةذئ0 دثث 

أيصاآخرها وق ٥-٦٥[ لص:ه ه حءيآ آلأرآلك عئ طثل 4< محآزوحم 
>ذون°آحبائه الحتصز الإنسان أحس فإذا تيس;'مم[ تيهمنه ؤإقه سء ملكلت،َيل ثدهء 

بمرحسوف فإمه هؤلاء" من ؤقاكم هش أف ، ٥١-نأل إي،ال وعنده عئهتجل اش، إل 

٣(،١ ٢ رنم)١ المن، محي ي- باب الجائز، كاب وأبوداود: ٢(،  ٠٧أخمد)؛/ الاط، أ-محرج، '( 
من(، ١٤٤٨)رنم حضر، إذا الربض محال يقال في،ا حاء ما باب الجائز، كاب ماجه: وابن 

\٢<.T-^\y /Yالجم)اكلخيص وانظر زهتئ. بمار بن معقل حديث 



١١ةت1ساسائو 

oSijو-ةهوف(• ماوت حديثه لأو الصلاة؛ كتنحيههِق القبلة، 

وابّا،أمي مذ ي أوحم ص الذي رب إل أرجع أنا لأية الدثا؛ عليه وتأوف 
يكدر.فلا 

المطلوب،فهدا صحيحا الخدين، كان إن ، ١٠٠باس لا اش~ شاء —إن وقراءما 

علصاحب،)المحن، قاعدةذكزها ذكرنا وقد فهينحر، صحيحا لم؟كذ ؤإف 
نحملوالأمن الكراهة، عل نحمل صعيم، حدبن، ق كان إذا النهي إف قال،؛ ؛ المحررار

الاستحباب.عل 

أوبرا؟جهرا مروها هل ولكذ 

يسنولا يزعجه، الن.ي الخهز يخهئ لا انتتصز، ينجع بحيث مروها الحواب؛ 
تتحركولم شيئا، منها بنبذ لم لايمنه وجه عل قزأها إذا لأنه لاتحئعة؛ الدي التل 

ؤيملقه.يزعجه ربإ مرضر بصوت، لزأها ؤإذ مه، لها 
\ذو؛لأة الملة؛ إل ثنية أذ يحن أنة ٧ منها القس ق هدْ ]١[ 

يقلولم مات وهومئه ُ ميتار ووجده سلمه أيا حصر 
القبلة.إل ئوحيهه أويثعمدورز يممصدوذ أثيم 

فهوعملصح فإذا صحته، ق ئظر إل تييندمحتاج حديثه عى الأثر هدا إف ثم 
(.١١٠/١)١(الكتءلالحرر)

من(، ٠٩٢ ) رقم حضر، إذا له والدعاء اليت إغإض ل باب الخناتر، كتاب ت مسلم أحرجه )٢( 
ة.بمأا•سالمة أم حديث 



صضاه1نيهمصالإئماسبجضل ١٢

محل

ه•'الله وسول مال مال؛ أوص بن نداي ووى و عينه؛ اعمص مات مإدا 
)اأثند(من  ١٠٠٤^^التصزثتع مإو البصر، مآعمضوا موياُكم حصرم ررإدا 

عريصة،يعصابة هه ويشد منظزه. ممبح نئتوحتمر، متا عياه ممص !^١ 
ماءمحؤ ويدحل منظرْ، مقبح موْ ينمخ قلا وأسه؛ عل يشدها م محه يبتع 

؛.١٣١

بنعمرو بحيث يعتل لم يا به، يعتل ملأ به ثري لم الئنة كانت ؤإذا صحايى، 
ويقسمجزور سحر ما مدر ءندْ يقيموا أل لقنوه إذا أنله أمز ظ^,ءنه-صن العاص 

أكتلالبل. وهدي منه، اجتهاد فهدا بصحيح، ليس هدا نقول: فإما -قئهار١' 

لحله البل قهتهأف ثلته أيى بحديث استدل ااؤلم، أف لو [ ١ ] 
إدا١^^٤ ®إف ومال؛ عشه فأعتص مزة نخص وقد تشه \لي عل 

الروح،قمح أف بغد فته الإبصار صوء سمى البصر أف يعي•  ٠٢٠٠٠البصراسثه مص 
بظلالخد مع الروح حزجتر إذا أيه ثقلن وكنا الحديث،، الطث، به نهد ثيء وهذا 

منه.حرجت، ام اووخ والمزجمظنهذْ لايبملل، لكن ، كلثيء 
يرتما،جسم هي بل أووصما، ثش وليست، جنت؛ \لأأوغ أف عل دليل هدا ول 

الولمهيكر ،ا لعيتؤ؛ معبص الس،اء، من اللائكه به ثتزل الذي بالتكمن محكمن ولهذا 

١(.٢ رنم)١ مانله تاا.م الإّلأم كون باب الإي،ان، كتاب ت لم مأحرحه )١( 
ة.بمه•سلمة أم حديث من (، ٩ ٢ رقم)٠ اليت، إغ،اض ل باب الخنانز، كتاب ملم: أحرحه )٢( 



١٢ممباس1لز 

نماصانه؛ويلئ ُ، اممه.ل وثول ملة وعل افث، سم الذ«ي ثموو 
لئلاوه زقنلع ^٤١٢؛، محن ^ يى  ٠٤٧،، ٣١١و أنم، لإء 

بم،مغإيامزاثداأا.

يمحؤلئلأ ;نحجبمنن، سلمه أي عنى أعمص ه القص ولأف صح؛ إذا الحديث من 
فواتي،يفيها المز، ق لالهوام ئتفتوكه الأعين تكوف ؤثلأ والتكفين، التغسيل، عند منظره 
يذلك.مادو صى_،، بزي إذا لأيه الحسلم؛ يترذ لا حتى بالتغميض ونادر 

ذلكلأن يفلر؛ فيه افه؛ا رسول ملة وعل النب ُبم يقول* أعمقه إذا كونه ا ١ ت 
^بى ولا ص مذ لا س اممه رمول عن يقل لم 

يمدم صاورْ، إل وعقديه عقديه، إل ذراعيه يرد أف ا،لفاصل يليتن كمه -ا ٢ ا- 
فأحياياعليه، هي ما عل، بمش الأعصاب ثردت إذا لأما وذلك ؤيمد؛ يعود ثم اليد، 
هكذافتأق بطنه إل ئخديه مص وقد أحد عندها وليس ماث تكون جنانه تاق 

ثلين.أو يمكن لم الأءصاب إذاثردت لأما منتقده؛ 
ثلاثاكض،مطثاصمحأو 

ممدودا.منظئْ ؤثقى تنجّيلمه لثنهو تلمذ حتى 
جزئي ه افه أثجرذرسول، قالوات ه الثسول لثإئوق الصحا؛ه وأيصا ]٣[ 
مو-ا1؟را*.

حتىله ساترا يكون بثيء فينجى ويعمليه، ثيايه حي ق يسع فإله مات فإذا 
ؤينثل•عسله سرير إل يقل ثم عسله، عل يرب، وما الماء محضر 

رثمفاله، هد الم، ّز j باب ابمائز، محاب وأبوداود: (، ٢٦٧/٦)أحمد الإمام أخرجه )١( 
•نقهبم4ا عانثة حديث من ٣(،  ١٤١)



بذحنبلاجمد الإمام ص ي اهاي هش الممية  ١٤

نمُهنةالآنضمة.هكء
لألبقوب؛ ويسءهم ٠بثولا١أ• يطع، ؟كن لم ؤاف بطته، يتتفح لئلا حديده؛ بطنه 

فيهحدث مد طلحه لأزى ررإو مال،: ه البن لأف مثزْ؛ ويارعِفي 
١٢٧١^٥٤بع، نحبس أذ منلم ييمه يتبعي لا مإيه وعجلوا، به هاذيوف الويت،، 
.SjlSأبوزواْ أهله(( 

أنفه،وميل صدع؛ه، ايخساف، موئه، يسس حص يه ائتظن موته سك،ِفي ؤوذ 
'،ا وجلته وان«ةنمحاء كميه، والفصال 

حضأف;ممخ فلأي والانتفاخ، ٣ جأ لا الحديدة لأف نقو، فيه هدا [ ١ ] 
ليسالئن وكذللث، بمناسس،، فليس جدا ثقيله حديده وصع ؤإل حديدة، عليه لوكان 

أهله.محي حيثه يتمى لئلا نحهتزة؛ i، الإّراغ كله؛ ذلك عن بجي لكن يمتا_-،، 
قجاءَ تدا لكن أنله، يث والراد: مراد، غة ئثر »ظياو((: قوله: ]٢[ 

أسهه.وما ومنيك لبتلث، مثل: اللثة، 

ولهموته، يتيس حتى ينتظر فإثه أوبجه يحاديث، مايث، بأف المويت،: ق الشلئ، ]٣[ 
)؛?تإس'المؤلف يقول، منها؛ علامات، 

امصانت،فإذا ثنمصل، اللحى لأف يتحمف؛ والصنع الصد.ع؛ن، انخاف — ١ 
ايشثلم،.الثائ العظ، مى اللحيتن 

أق.مال اف الإنمات فإذا أنفه، مل ٢- 



١٥ةتاو،اس1م 

مشدودةالأل لأي ال؛كم،؛ وJمم۵بمل الدواعم، عن فتقصل كمه، انفصال ٣" 
الانفصال.وبان وامصلغ ارنحغ مات فإذا بالذولع، 

—الحكمة —وش الأن فهي مف، لا يرخي فالمدمان رجليه، امرحاء — ٤ 
ماتإدا لكن مسدودة، 

وانثهالميت يدننا ؤإذا عده، من بجثاوة مروا حيتبا وجلا أف ئبمثا وحدسا 
إثهأئزلوْ قالت يدفنة، ومنيم، مات ]ثه فالوات ١،^-؛،، هذ.ا أئنلوا فقالت رحت، عيث 

روح،فه أيه عل دليل فهدا سرخ• لم رجليه لأف ءالت الدلل؟ ما فقالوات لمبملم،، 
والثطوJهوالحرارة اليرثودة الأرع! الطبائ لأف البرودة؛ عليه عثت يقولت لكن 

قيفريه وجعل يشوط فجاء يقولت المحه، اغتلت مكافئه يآكن لم إذا واليبونة 
•محته إل به ارجعوا فقالت محرك، ثم حمل حتى مء مواصع 

عليدل وهذا ^4؛^4، تعدي ين الرحمن عبد ^٥٢٥ سيخنا يه حدسا ما هدا 
الموت.علامات مى الئجلأن اصرخاء أف 

القروضالبت، عل الصلاة ينح الذي الدين تحث، يدحل هل قائل• قال فإف 
العقارثة.البنوك مى الرجل سممرصها التي 

والمراد:فلاثاّل، وفاء حلفن إذا إلا ذللث،، ق ثدحل فيها ثلث، لا يعم، ذالحوارن،ت 
فإفالأمحاط كل أول كان إذا أما مل. مى عليه حلت، أقساط ض وياء حلفن، إذا 

ص،لألإمئلمالذينآلصاليث،ء
مرهون.والبيت، الأف، عنه انتقل اله-، لأف اكاقي؛ عل محامسج، ولا 



سقضاه1همنيصالإئماسبجءت؛ل ١٦

عليئس أو علة، بج—، لم ما حماعه، لها تجثؤع ما مدو غا بالإئثظار بأس ولا 
اةس.

دضممكه ١!^؛؛ ررمز قاو: السل. أو روي ئ ذيظ؛ محاء ق ويناؤغ 
ُهيجئ أن استجب ثعجياله ثعدر هإذ حس. حديث وهدا عنها، يئهى حس 
م،مالوا: ئين؟« ه ررمحل مماو: بحثازة أئ . جي، أف _ و _؛ 

عانه.مصل اش، رثول يا عل محا قتادة: ابو ممال عليه. يصل ملم ديثاوان، 
١^١'.ززاة 

حلمهُءا يثمآكهوا أو للورية محل ولا واجب، الدين محاء ق الامرخ إدن [ ١ ت 
اثتحلث لو كإ الأثإن، زيادة يتتظزوا أذ أيصا لهم محل ولا دين، وعليه الميت، 

والواجبعليهم، حرام هذا قإف الثم ^bJ حتى -بما ينتظر وقالوا: ءقاراات،، أو أراضي 
ينللم وملم وعلآله عليه اض صل الي أة الُاةلإذا اذ والإنألتادثوا، 

التيالثثازة كماحس، يكون ولا وكي، قليلؤ الدين من نمير الدين علته من عل 
أوبأقل؛أف بعثرئ مسازة نجل أف يمكن انه مع آلاف، وث،انية ألم، بمئة اشتراها 

انهلمن الثامن عند الأف صارت الديود، ؛ل الأسم، خ لكن الثمه، س هذا لأل 
ةمخأو ملأيئن أربعة فيها ؤإذا ورمه للث، يثدم أحيايا اف الإنإف حتى يكون، ما 

منهمأوممئ النامن ماكثز العافيه؛ افه أل نا بلعا؟ الدراهلم يالإ هل هدا؟ قعا ملأيتن، 
علط.وهدا تال، لا 

ذهناأذبمتمرمحن لأزواج المحتاج الث-محإإ قيئصألم؛زشد الض كان إذا 
إمحللأما،لها حاجه لا لأموركمالق أوتنتمرصن ان الأنيتدين بأل بالك ذ،ا لازوجة، 
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لأ،وي:ئوانقرض؟ خاتاِسخديدرههلقاللخ: والئخوالاوىقال:لأيولأ 
شدهين لم لكن إياها، ؤيعطيه ذزاهم عنزه ينقرص أذ يمكن اُه هع انظرص، له! 

لهدا.

أفمع هدا بالدين، إطلاقا تبمتموف لا العافيه— اممه أل —ن١^ الماس وتجد 
زيادةأو:قظث الخم،، اوث،،ثقكئبالال ولأ:زخي اشَ، لاقاذ  ٣٣^^٧١

حشالدين، قضاء ق ارعه المفالواجِ، حرام، هذا وكل ذلك،، أمنة ما أو الأثإن، 
عليهاض صل الئئول( لأف يلمه؛ يمحى حتى عليه يصل لا أف يثغي قالوا! العلمإ؛ إف 

العئداكلأة:هلءلمهئينأملأ؟'لإ*.
كانالبل. لأف الزكاة؛ مى يلمه يمصى لا المث، أف عل القصة -بمده وامتدل، 

يتحملهاولم زكوايت، ءتاسه يكون الزكاة فرصت، ما أول من ملث،، ولا زكوايت، عنده 
صارعده الأموال وكثزُت، عليه، اممه وأهاء عليه افه قح ل، ولكن ءثيمحْقظم، 

إحماعا' وأبوعثدُالتر عبد ابن حكاه بل ، ^٠١١١۶حمهور عليه هوالذي وهن.ا يتحملها، 
المالة،ي إحماغ لا أنة الصحيح لكن اؤت،، عل الدئن قضاء ق الزكاة محزئ لا أنة 

بجلآثمحوز،مالراىثثلأنجق.
دائنه،إل المامن مى وجل فيثب ركة، له ولمس ؤيال، ألم، عليه ميتا فلوأف 

ومسلم;(، ٥٠٢٩)رنم القرآن، تعلم من محركم باب القرآن، فقائل كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
١سع،■ بن مهل ، ^Jjiمن (، ١٤٢٥رقم)الصداق، باب الكاح، كتاب  جهبمد.عدي  ١١

(،٢٢٨٩)رقم جاز، رجل عل اليت، دين أحال، إذا باب الخوالأيت،، كتاب الخارىت أحرجه )٢( 
نمحئنبمن.الأكؤع بن ملمة حديث، من 

(.v٢٣)٣(الأموال)ص:



 \Aاصضاه1نينيهعالإئماسبجضل

الموصىعل بجريابجا لبمجو وصق؛ مريق و المثازعه زتضئ 
.له

صدمهلولكت أما محوز، لا مهدا الزلكة، مى فلأن عن ريال ألف  oJU،ومال! 
بأس.٧^٤^٠ 

عقار،فيها يكون الأف فوصايانا الأل، وصايانا يعرفوف لا خمهإثء الراإإء [ ١ ] 

غالبها،هذا رمصاف، ق وعشاء أصحيه الأؤلن— وصايا بسا ~ولأ الوصايا وءاJنا 
كداملائا فاعطوا ت فإذا معم، لشحص معيه وصايا تكون الأول ق الوصايا لكن 

الدمن،مبل الوصك إنفاذ ق يسارغ أف يمكن ولدللث، الأموال،؛ من وكدا الدراهم، مى 
محتلمإ.فيها فالأمر الأف وصايانا أما 

فقتليوم لدة عليها— الصلاة عدم ~يعنى ا"ئارة ثامحر حكم ما مائل• مال فإل 
منمجم.ورضالأمارد،؟

يوماالتأمحر وأما بأس، فلا والساعتي لكلساعة اليسثر التأحر أما فالخواب! 
ويوحئ-بعيدة بلاد ل أوأحوه ابنه مثلا فيكوف يومم من أكثز -وبنفهم أويومي 

مدموقيقول: مومنأ لكن إذا والميت، الميت،، عل إصرارا ذللث، ي لأف محور؛ لا فهدا 
فيكوفيدمن، حتى ابك نعيم إليه يصل أف يمكن ولا با-ثتم، بثر هوقد يم مدموف، 

علميه.حنائه دا هل 

ليلهودفن الاثنتن يوم يوق عليه وسلامه اممه صلوات الصر أليسر مائل• مال مإف 
الأر؛عاءاا؛؟

غنهنبميأ.عائشة حديث من (، ١١٠)\أ أحمد الإمام أخرجه ( ١ ) 
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عئلوالأمةلئلا يندم؛ حلمه سمبوا حتى ذلك أحروا الصحابة لكن بل، قلثات 
محققمحئ،ثم أبا بابموا محي يدفنوه لم ولهدا الأرض؛ ظهر عل بينها حليمة وحوي مذ 

هذاِسنني.

٢إمامر بلا أرمالا عليه يصلوذ إليه ياتوف كانوا الصحابه لأة آحر رجه ؤمن 
ياقفكان الإمام، هو عليه وسلامه اممه صلوات لاثه إمام؛ بدون عليه صلوا يعني 

عليهوصل وحده، عليه يصل كل والثلاثه، والرجلان وحده، عليه يصل الرجل 
ينكنإذ نظئ؛ فيها عله الأ-جمرة العله هده لكن ذقنه، يتاحز أف ينثدعى وهدا النساء، 

علالصلاة بأو ذللث، عن محاب لكن الدهن، بند حاصزا عليه الصلاة عن الاستغناء 
أحد.لغز ظاهتا ليس سه ق دفن لأنه صئوثه؛ فيها الدهن بند اي. 

ذهنهق المحابه ناحر السل. أ0 جدا ظاهر هو الذي الأمر حال ؤل لعل 
ظاهر.أمئ وهاوا بنده، حليمة مذ عئلوالأمه لا حتى 

ابنحديث من (، ١  ٦٢٨)رنم س، ودفنه وفاته ذكر باب ابناتز، كتاب ماجه؛ ابن حرجه أا 
عباس
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ر)انيلوةزئٍاقث: اJدي قاَلِفي ٠ ١^٠ لأن واس؛ مزض زم 
تج(ئققه.ظء 

نمحهبمنن١لصديق بكر آبا لأف يدلك؛ إليه أوصى من يعنيه الناس وأول 
يعسلهأذ آنس وأوصى بدلك• محقدمث عميس، ا)ئناتئأتن\ثبم< ينثثه أف أوصى 
كئزيق•ي عل فيه ؤص1ه ممدم بليت -ص ومح?ه ثم، سترين بن محئد 

;٢^

وهدهللفعل، هده يعتي; العباده، ؤو\خئأ.' والخنل التعسيل، بالفتح; العنل ]١[ 
للش.

أذمحب لا أشياء فيه يكون قد اشت، وهوأف ت مهم ثالث تعليل أيشا هناك [ ٢ ] 
يعسلةأف فيوصي يأممنه، ثحص إلأ عليها يطئ أف محب ولا أحد، كل عايها يطلع 
فلاق.

شخصافيختار ه، وأطؤغ لأله أعتد كان من يعئله أف محب اثث، لأف رابئات 
يثئلة.أف ا،ليئ لث أوصى من بميم أمه ق صحح ونفلئ آثار امحم هدا ففي ^^١، 

موته•بمد ووجها المرأة جوارشل هقه الصديز(را' بكر }و أثر وي 

شيبةأي وابن (، ٤٣٥ )م/ الأوط ل المنير وابن (، ٤٠٨الصفح)م/ ق الرزاق عبد أحرجه )١( 
XMiMلصف اق 



٢١هادااسم)ببساس( 

ثزو،^ انته يم جدة، م اووْ، اوجل منل وصي له ؟قى لم قإف 
الأجانب؛ثم الأرحام، ذوي مى اوجال، ثم مى 3الأمُب، الأئزب ثم 

لأبملمأزلالناس.دةه.
ناصم؛^،4، ا;ءا، م ، i^j^ثأ 1^1، ؛ ٧١بنم 

لإالأيلإالم،ا".
خبطذ'ومول بكر• م ؤد>يث خلاف؛ يلأ روحها عسل للمرأة وهور 

ذاوي•كلوئولاش.1لأساوث•

؟Uyوأم ^1، وثتت ئت. أليس قائل: قال فان 
هذا؛وعثر الثراث، وسوت العدة، وحوي، من باقية المحاح آثار لكي بل، ئلثات 

زوجها.يثئل أذ وللمرأْ امرأته، يعتل أف للرجل جاز فلذلكإ 
وهو:ي، أض تن؛وة دس اأ5وف، قالها اض الرمحان هذْ كل لكن ا ١ ] 

الوصيبعد يعني: الأولويامت،، هاو0 كل عل مقدم فهذا التغسيل، يخيفك الناس أعلم 
أقروهمالثوم 'ُيؤم ءثوألألأْةئم: الرسول كقول التغسيل، بأحكام الناس أعلم بميم 

التغيلتحس لا س ا،لولف ربهم الذين هؤلاء ل أف مدر فإذا افا'راأ لكتاب 
ثيءإلا هذا من ينقز ولا ١^٠^٢، مى أول اكغسيلي عل الحافذاه لأف مدم؛ لا فإيه 

الوبى•واحد-وهو 

الغنل.صفة ظ؛ فاك حاهلأ ١^٥^، ك1ن ؤإذ 
دمم أي حديثا من (، ٦٧٣رقم)يالأمامة، أحق من بابا الماجد، كتاب، ت لم مأحرجه )١( 

ننحهبمثغ.الدري 
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^^سرريتمجم،ؤمح«
ثكانإيائا.زلأيممئئكت، وكزة ٣ ي ئ زعم u-^. \نأ ذذ\1 

لكلرنج•عنلأ للاحر مابخ الروجم 
ءيبوح زأزبما أمحهاا١ا ص ئزة لأي لاوخ؛ ذ\مى: 

\ذمذ\ءف\ذه3.
انتئتاعه.محو لأي هدا؛ لكلزوجةِفي ١^ زأم 
ههمنربائنا، الطلاق زكاو العدة، ق مماثن زوجته الرجل طلق قإف 

محلهلة، ٠ثاحه الؤجعغ ودلنات رجعة، كايئ، ؤإل علته، محزئه /؛يا كا/؛-؟_؛ 
غنلهانإلأفلأ.

الزوجةموت بمجزد أحتها ,توت؛ أف لزوجها جاز ماين، إذا ارأْ أف معناه! آ ١ ] 
معه.التي 

هداعنها، بدلا الرابعه يثروج أف جار الرابعه هي الميتة هده كانت، إذا أي! ]٢[ 
كلامهمعش 

X n *



٢٢هنابارجن|إزروإبضلاي( 

قفل

منيصح ملأ محصأ؛، ■ءثادْ الثنل لأو لمسلم؛ الكافر عذل يصح ولا 
ئنكانوبمؤلأ:ولدمم

ؤو\روث'صأاعة هاف أف إلا 

عذووي ج لأحمد؛ ٥^^٠ وحكاْ غور الئكري: حمص أبو وماو 
ءافماو: تاث. مذ افال الئخ ثثك إن ق ئك ٌ أقك يو 

ص«ززاةأنوئاثثض.
م\لإ:ظ ِوكالأمحت، علمه لا مم:قن ء، يل لا أنث زنا 

وبدر*ياء ®اعسلوْ قال! حيث ؛ -jIس امحي أص يادْ أي عل يئدل ا ١ ت 
قامايكوف حتى حدا؛ أصْ الرمول أف ينتثعت أف له سغي المث يعئل الذي فالغابل 

يصحفلا هذا وعل وملم؛ آله وعل عليه اش صل الله رسول أمر حا ينسل أي• بعبادة، 
ألبمJاعايئنلإا.

لا؟أو هالييغ ابنه يعئل أف وأراد لايخل، كان فإذا 
ص.لابمئل والكافئ لأ؟دثكافت، لأييغ، فالحواب; 

يدمىأف ولا أفتكس، ولا الكافز، يثثل أف قبور لا اثه هوالمحح، هذا [ ]٢ 
كتابت لم وم(، ١٨٥١رقم)مات، إذا الحرم منة باب الصيد، حزاء كتاب الخارىت أحرحه )١( 

ق.بمعا.عباس ابن حدث من (، ١٢٠٦رنم)مات، إذا بالمحرم يفعل ما باب الخج، 



الخناJةا١'،وفيزأمام دابه يوكب التحزايأ: والدْ مات منلث؛ 3، أحمد مال 
عمنهول ْثو وجع، دفن أف أزاد ؤإدا 

الوثثذكزها التي للامانم، لأحد؛ مملوك عم مكان أي ق يدس ولكنه المسلمان، مع 
وأفبرائحته، الناس يؤذي لا وأف ببقائه، بمصرر لا وأف يوبه، لا أف وهم،• لآههآ؛ثق، 

فايو4ُ:محمح،م،لأيائلخ.
فإليصل لا أثه ؛؛ JJJمن مات فاذا يصلوو،، لا الدين الكمزة هؤلاء ؤمى 

ثزمثهم لخد، يدول حمرة له يحمر ثم مملولؤ، عتر مكان إل به يحرج أف الواجب 
به؛قريبه يو ؤلئلأ الكر;٠؛؛ الثائحة مى اجو به يلويث، لما واجتنابا لثرة اتماء فيها؛ 

وإئلأبمرخسة•
أحيهأو بابيه ياق الإمال فتجد ، ١٢-ؤيعمل عمإ؛جل اممه نحاف، من قل وهذه 

ْعؤيدفنه علميه، يصلمول اإم؛ذ للميقدمه ثم تجده، ممه سجد ما أو4 وهوينلمم ابنه، أو 
ينتحيلا ئى عل فلأنم الأحياء؛ أما والأموات، الأحياء منه فسأدى المسلمير؛(، 
وعويلمه،صاحه ؤمن منه يثأدوف ورب،ا دترْ، ل يعدب فلأيه الأموات؛ وأما الصلاة، 
بافه.والعياذ 

حزوجهمذ لأتي كان فإذا منلمم، عل يقدم أف لكافر يثغي لا لأيه هن-ا [ ١ ل 
اذسالماذ،مثابر ي تلمذ لذ فهو يرجع، الدمن عند لم ايم-ارْ، أمام ومار حرج معه 

أحمدالإمام قال ك،ا يرُثع، الدمن عند ثم حاصآ، مثابر لهم كان الكمارإذا ٌقاير ل بل 
ينكذفلا ذلك،، مذ ^0 لا لأيه ذهنه؛ عئصز أذ أجل مذ يئحبس لا عني• يُ 

لهدا.أهلا ليس لاثه ولا؛التسبت،؛ بالمغفرة، يدعوله أف 





صضاهامهمصالإئماسبجضل ٢٦

ذلكعل وبناء نظيف، طهارة أما إل ثئظر أف ؤإئا يمم، فائه حمه ل لماء ا -
إذاظئظفاتمُلأتثأ.

يعسلناللاق للمناء ه امح، اٌني ينيب؛ عنل ايه الأدلة ظاهر أف والخمتقه 
عريدو وهدا آ دواكااُ زأيس إ0 دلك أك؛رمى أد أوسبما أوحمنا يلأثا اراع>سلنها ت ائته 

عزهه:ين؛ ;^١->^^ ومصته الذي الرجل ل . ؤلموله اقظيث؛ دللئ، مذ المزاد أف 
وثوو\لأايج.زبنر«رىولأمماممة >رانياووةبم 

جلدهلثمزق أو الماء، وجود لعدم إما الميت، ينسيل مدر فإذا هدا، عل وبناء 
ويدمذ.علميه، ويصل ١^!^، علميه يلمس وإد،ا يمم، لا فزيه أوثحؤ؛ بحريق 

لأف"ص؛ هذاأوبالعكس أماريه من ته ولوكانالمرأه مثل لا الرجل وكوف 
'.iijijفلهذا الزوجه؛ أو الروج إلا العوداييؤ عل يظئ أحد ولا عوزه، ئة اليث، 

لاتغئل•

هززة؟اثثج ئالئائل:ئدوهاءلأئ فزن 
ِلمبمآ'لأرني ق يحث عإثا آئه الائدةث محورة ت\زقؤو\أاق الله قول ئلنات 

[.٣١لالاJد٥ته أحيه محموءه يؤأرى كيفا 

كتابت وملم (، ١٢٥٤رقم)وترا، يغل ان يستحب ما باب الخناتز، كتاب الحائي• أحرجه )١( 
رمح.ءها.مشة أم حدين، من (، ٩٣٩رقم)الست،، غل ق باب الخناتز، 

كتابت لم وم(، ١٨٥١رقم)مايتؤ، إذا الحرم محسة باب الصيد، جزاء كتاب • البخاري أحرجه )٢( 
خ؛؛محيبممحا.عباس ابن حدين، عن (، ١ ٢ ٠ رقم)٦ إذامات،، بالحرم مايفعل باب الخج، 



٢٧هباس1مابمسضلاس( 

١^٠٢ئ النوة اؤاز ا،قلأو: قاو اياة. اويل عنر ض دلإد 'ذأآ مخ
جرياابوار؛ بجهإق الخظاب ابو ونوى سمحا• فرقوا التابع؛ذ أف لولا واجايثؤ، 

'•الإياسا موجب عل 

محل

يمثللا محاو: أنه عم ش عن روي لها أمنا؛ العامل ؟كوف أف ويقص 

رناهائأْونولا، موثاكم رالثعئل افه رمول مال هال؛ عمر ابن وعن 
مذيرى ما ؤيديغ الثنل، ينتزو لا أف يومذ لا الأمئن عق ؤاف ماجة• ابذ 

انرمايرىمذني؛••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••وعوها 
قلا حكم، قليس منتذ تبع لم.ئ' مذ أف عندهم لأف وذلك آ ١ ت 

فيجورواجلرأة، الرجل بتن هري، فلا الضرورة ذعت إذا ايه والظاهر المس، ل ولا اثلمر 
امرأة،هناك يكن لم سئاإذا لا سنوات نع من أقل ولها ماتت، طملمه يئثل أف للرجل 

مراسه.أومن أوأحنه ابنته كانت، إذا أيقا مئا ولا 
الغاسلعل ونجب، بقولهم• عن، عق ولهذا الوجوب؛ ييل ارءليهاا؛ قوله؛ ]٢[ 

يدسه؟أف الأفضل فهل حثنا رأى قاف حثنا، لم؟كذ إذ راه ما تر 
محامنسر فإن نحم، لم ؤإن يدعه، فلا الفتتة حمت، إذ تفصيل، هدا ق نقول؛ 



سقضاهانينيصالإئماسبجينل ٢٨

مذحرج عي بمش لم م مو عثل ررمذ قال؛ أئ . امح، عن يزوى لأثق 
انتحبالخم أمانات رأى ؤإذ يمعناه. ماجه ابن رواه أمه،، ولدئه 'كيوم ذنوبه 

طربمتؤ•ثم ثيرعبِفي عليه، ليرحم إظهارها؛ 
بإظهاربأس ملأ مشهورا والدين، الثق ق عليه معئوصا كاف ؤإف 

اليس،بمدن>شثااا.

لأيةأمره؛ يعار(تي مذ إلا ءدصرْ ولا العيون، عن االستا نر ؤيمثحب 
ضن:هىشاثدثااأا.س:خزفيص،ثىبمث 

بهأوثتنثى مرارا مإوْ يكوف بأف الفتة خيمت إذا أما اiطالوتة، الأمور مذ إخوانه 
الأفئد٥فلأتئ.

إذاض: »وءءهنمحئ:رىمنمييح،، مزله مذ هداكالأمشاء ]١[ 
ومحنرلها يدعو بدعة صاحب كان بأف يعنى الثق، ق عاليه منموصا الإنسان كان 

ذلكأ>سة ما أو وجه، انوداد من بموءت ما موته بعد عثلث من منه رأى ثم عليها، 
يشيعه.فإثه الئيثة، العلامات مذ 

منالمراد بال يوحي التعليل وهذا طريمته، من الناس عمدر أل ذلك، س والفائدة 
الداهمة.-|دا الناس يعر لئلا يدعيه؛ يدعوإل داعيه كان 

احتجمن إلا عئصزْ لا يقالI أف إل ؤيودي به، بأس فلا جيد، تعليل هذا ]٢[ 
أيةأوما علميه، الصب أو إليه، الماء أوتمرسي، الست،، ملسي، ق الغاسل لمعاونة إليه 

ذلاكّ

*H*



اس(س u_ اثعتام) هتاب 

محل

الأرمدلك نوى ووكثتيه، ئرته بئ ما وبمر شكله، عند اثن ومحرد 
ينابغ فه، ق أئكن دِلك، لأن م؛ ذ\ئ الخزش ذ\يجو ؛، ^١١

عنه،حيع إدا بالثود_، يقص أف ض لة وأصول ا-م، بعنل وأسه دطها؛ر0، 
أنويندري َلأ ^^١: أم ذِوو ذبم،، .لكنوا:شئول ١^، 

أوأمهلميه أمرهم الكي أف والظاهر ابوداود• وواْ موياثا؟ جرئ كإ الني. 
عل؛ه•

فته،الماء ينزو ذي ئميص عنلمةِفي الأئصل أف عنة المروذي وووى 
فهمثل الثى. لأف بديؤ؛ عل محرها اضيص كم ق يدْ الثابّل نيدجل 
ولإمهٍشيت،اآلقميصه. 

رجيه؛نحو منحدوا مثوجها، عسله، نزير عل يوصع أف وينتحب 
ضس'،ثلأ:ممحشتةا'ا.

أحمنالإمام عن أي: [ ١ ت 
د\ؤ'ه,0!'.١^٥ بئ ما وهي عنرده، إلا محرد أيه الأوو، والصحح ]٢[ 
الاؤزعندنا به العمول لكن واحده، صفحه العنل مرير أف عل بناء وهدا ]٣[ 

تمول أف إل حاجه فلا هدا وعل يمي، لا الماء أف بمعنى عوارض، الغنل مرير أف 
•رجليه ثحو منحدرا يكون إيه 



^قضاه1ينيصالإئماسبجضل

ؤايءاتت، عن بعيد ماء فيه ينا إناء آيته، العامل بمخد اف ؤيستحب 
الوسطق الذي الماء مد قإف اثن، عل ثنمحب الونط، مى ُه يعرف نإياء ونطا، 

؛.منه قمج نا ناكثه لتحمى بحوو؛ فته محص بمربه و؟كول نيها، الأحر كاف 

محل

الآا:ة.طهازةتتيق،أيهنعنو اليه؛واوصفتهثلائهأمحاة: 
منودطهر0 ا-إقنابة. كمنل دلك، فيه موجب عسل لأيه بالعتل؛ البدن ويعميم 

يألعنل م ثاة ث-بجان، النمة ول امحانه. 

يعندهم ال الاغتأف ين ثي U عل بناء' يخذاه ذكزة الذي وهذا [ ١ ] 
الصنتور،ق مثلا الماء حرمحلوم بمع هذا، يى أير الأمر فآصح الأف أما الأواف، 
إلاخثينا إذا في،ا إلا أزان، ثلاثة بجع أك إل حاخة ولا ؤدقه، الدن عل ؤيخئ 
إص.من فلأي الكافون، فيها محل الخي الأ-مة الغنئة ي وكذلك النير، 

صمهسعئموا لكي والناعي المعئل مى أكثز حفور حكم ما قائل- فال فإذ 
الفل؟

اثن،ف،والتعاJلملابملمقجذالأناس؛ها هذامكروٌْ؛ فالجواب 
بأذالتهلبيق هذا جعل مواء الونتؤ، هذا عر ق حارجا للامان يوصف أذ يمكن 

عرمواإد،ا العلم طثه مذ وكثثر وصما، أوبجنويه الناس، أمام ويعئلمث يجند يأيأ 
بالوصف.التغسل 

يكوكوأذ مميزا، يكوك وأف منلبما، يكول أذ الغابل ل يئرط أيه تبي، ت؟ء 
عاقلا.



٢١ممباس1لز)وابءسلاسا( 

أساءتيإسة فيه ويس 
محاكظاَلأ:ؤغلإابجزااا،

شزوط!ثلاثة فيه فيفرط التنسيل أما 
مآتاثث جوانمادةلأبمنياِساهضأو 

ماءق ثجس ثوب ولوتمط ثعسيله، مى لأبد فإيه بالماء، تماما جسمه ويطهر بعرق، 
مسيلوأما اليه، فيها يشرط لا الجانة إزاله لأف طاهرا؛ يآكون الثوب فإل وطهر 
الكه.فيه شرط اثت 

وساور،اُاُياء اراعس1ووه الؤي.I لمول بالميل؛ البدي ينمنم الثاف• الئرط 
لكان IJl-؛المولث  JjLiولو ررايالثها«اماء ايمه: بملن اللاق للماء ولقوله. 

فبمراااءساووه<، صريح؛ ثص هذا لأ0 الحتاثة؛ عنل عل بالقياس استدلاله من أحس 
بدنيا.حمح يعم واراءسلثهااا البدن حمح 

وملمآله وعل عليه اطه صل امحر لمول الئجانة؛ مى دطمرْ اكالث،ت الشرط 
دلاك،<رأيس إى دللث، من أوأكم أوتبنا أوخمسا *اعسنتهاثلاثا لاقه؛ لخاملات اق 

مدير.أدثى عف النجاته به ثزوو عنل من لابد ائة عل هدا فدل 
هإؤأءأذ لوقال؛ الطال-،، عل ينكل قد الذي ارالخىاا بدل المؤلف لوقال [ ١ ] 

ملإتأنهُمئلأإللآي؛لأدئالآوبجءلسراض، 
كتابلم: وم(، ١٨٥١رقم)مات، إذا الحرم سنة باب الصيد، حزاء كتاب البخاري: أحرجه )١( 

عباسابن حدث من (، ١ ٢ ٠ رغم)٦ مات،، إذا بالمحرم يفعل محا بابح الحج، 
كتابلم: وم(، ١٢٥٤رنم)وترا، يغل أن تحي، يما باب الخنائز، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

رمح؛هءها.عطية أم حدث من (، ٩٣٩رنم)الين،، غل ل باب الخناتز، 



^قضاه1مهمصاسمماسبجءاا؛ل ٣٢

محتجلئلا ممة، من ء و نا تختج ي عفزا سزة ممه عل يدة محئ 
كثزا؛صئا العفر وئت الماء علميه وتصب محمسده، الك5فين أوبعد الثنل، ثني 

ظهررائحته•ملأ بجا؛مج، ليد-هب 
لألعونته؛ لنز له محل ولا بما، بجته حن3ه يده عق يلمح أف واك١ق؛ 

ثؤثثهامحث؛ىنهاأنل.
العاملسخي أف ؤثنبعي أينج.1 إلا ثدنه مائر يمز لا أف ؤينتخب 

بمامثمتح ثد0 عل الأحرى ويلم، يلقيها، ثم يإحدامحا يثجته حثستي، حرقتم( 
>أاينتح حرية وبتد"ْ . البق عسل رة.بمثن علميا أف روي لها التين؛ نائر 

المميءس.محش ما 

وكهئ\ون.' أبما عطثه أم رويت، نقا ثوصئه؛ يبدأثنيإجائه أف اكالثؤت 
علميه.مممق منهارا الوضوء ومواقع بثيامنها ررابمأر^ ت مال . اممه رمول اسه 

اثن.

بمُ،وجذتحلهلإ>ج
متمثحمشته، ثنن ؤيدحلمها ميلموله، حرمه يدم عل ثلم، لكن وضوءه، قامثد 
كالصمصاف،لي مود ملتها" ؟كن ثم ~إن أظمارْ محث، ما ؤيثتح وانفه، أسناثه 

وعنلمه•وله ل اخ محل محا بجله، 

ئنيدامح،لإ:ضزهبخلخثجطلكن المد،لأوذلك 
\ذئهبجأ,أويعد التغمل بعد التين يتلوث لا حتى للخروج 



٣٢هاساسضرطبضواس( 

ثينر«بجاء ررانيلوة اشِ زئوو لخزو ام؛ لإ ألمم/سذر اواغ: 
JUj بكاء

عؤه.ثممق ثاهورا، من أوشقا كاهووا الآ■حزة ل واجعنذ يبدر•، ظء 
زذوةاو، بمام اشلأت؛ خمح و الئدزمحنل 1و ثظ1هئكلأمأ-تئر 

الخن:ش•

بإءالئانته يثثل ثم وبدر، بياء الأول يثثل وابوا-ئادت،ت الماصي وهال 

رالصابونكالخطمي تمامه يقوم ما نكاثه جعل الئدر اعور نإل يوثر، لا يسير 
ومةأامح،اا'•

الغنلإق القاضي: وقال شلة، كل ل محل والئدز اتاة أف الحدث ظاهئ [ ١ ] 
الأُولفقطرُ

ؤإلأشلة، م ي اشل عنة كل ل !ليه ١^٤ إن ثم: أنئ واس؛ح 
فانيةلا مال إضاعة ولأثه ورهنه؛ الخلد تضعف ربيا كثزيه لأ0 فقط؛ بالأول يكممى 

افصل \لث>ثوو( ك، عنل ق ويكر الأ-محرة، الثنلة ق بجعل فإل الكافور أما منه• 
منالتكافوز لأة ؛ ٠٢ناقثروثصتة الذي عنز و يدكن ونم  ٠٢وطمرآله وعر عيه 

سطثب.لا والخرم الئس، 
(.٤٩٠(،والإنصاف)Y/ ٣٢١(،والشرحالكتم)؟/ ٣٤٢الغتي)Y/ انفر: )١( 
كتابلم: وم(، ١٢٥٤رقم)وترا، يغل أن مايستحب باب الخنائز، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

عمليةأم حدث من (، ٩٣٩رقم)افتؤ، غل ق باب الخنائز، 
كتابومسالم: (، ١٨٥١رنم)مالت،، إذا ايحرم ستة باب الصياد، جزاء كتاب الخاوي• أحرجه )٣( 

ةءوبمني؛ا.عباس ابن حديث، من (، ١٢٠٦رقم)مامحت،، إذا بالحرم يفعل ما باب الحج، 



^قضاهاممصاسمماسبجءغبل ٣٤

لأفويظاُ؛ رأنة ئلم:دبمأشلمح الئذن، أل:ضب الخامش: 
.١٠و زف ء باثث الوصوة يدأبند الينMلكف 

ثعسلبهتامنهار، اراندأو ؟؛'I ^١٥لموله الأيمن؛ شقه سدأ أف الاثادست 
ثموقدمه، وساقه، وئخدْ، وجثه، صدؤه، وثق عنقه، وصمحه الثمز، يده 

محهعل بمو ثم يلنه، وما الأبمى ظهره ثى ومحل الأم، محه عل بجلبه 
تيJثالأمحئJالث،.

^يا،ما'ا،

يقربهثم مدقوقا، در الفيه يمحع ثم ماء، يعد الغاسل أف معناه ت يعني [ ١ ] 
والوجه؛الرأس  ١٢٠وينيل الزغرة هذه فيأخذ ربد، أي• رعرة، له يكون حتى بيده 
فيهاسمى فلا الثءنْ أما منه، حثات رأسه ق لكل النير يثمل الرأس لوعسل لأيه 

دمث،.ذلل؛، بعد ا،ياء أتاها فإذا ثيء، 

كاوأتدأوسلم وعلآله عليه اض صل الص باو ^٥١٥ المؤلف استدلال ]٢[ 
عليهاش صل اللمل أمز ولهدا ١^^؛ بعد فهدا  ٠١زأسهرعل بالإفاصة الخنابة عنل 
الوصوءومواصع Jمبامنها س_دأل أف ابنته يعثالى اللاق النساء وسلم آله وعل 

.،V
ىاأنتتاأزمحزسملالث،[ ٣١

ومسلمت(، ٢٥٩)رقم الخناية، ل والأستثاق الضمضة باب الغسل، كتاب أحرجه )١( 
ة.ةها•برنة حديث س ٣(،  ١٧)رنم الخنابة، غل صفة باب الخيص، كتاب 

ومسلمت(، ١٦٧)رنم والغل، الوصوء ق التيمن باب الوصوء، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 
نبجهبمها■عطة أم حديثآ من (، ٩٣٩رقم)اليت، غسل ل باب الجنائز، كتاب 



اس(ضل اسم) هتاب 

لإ?ئئيا؛ ي تغ، أزه م، زائإل تولأكلاث لإ ؤ0 ثلاثا، كغظ 
اوةولأئوصئثإلأِفي مرةبمْ، م محرِفي الئي.٣ أمر اقهىمح ما آحر 

ا1عتسلتيمن الحدث يثنزلة لأيه وصوءه؛ معيد ثيء منه هرج إلاأف الأول، 
الحناثة.

إنزمحنذلك«رُ
أوأكثزستا لآ\و قال! ه اثه ادثحاري صحيح ق سش بل ثظئ، هذا ق ا ]١ 

فإذابالثغ، اثن لاظف فقد الخابل، اجتهاد إل ناجع الأص أف فالصواب: 
وئر.عل لمطعة التاسعه؛ إليه أصاف بالثان ئظث 

إودلك من »أو١"^ يمحهبمهأ: عطثه لأم قال حين،ا الثئول. قائل؛ قال فإذ 
ي'أمحرائ:سبيتيء/ضتي1؟

الث1د4لا كبر، وتخ فتهم المرصى يكون فأحيايا لا؛ فالحواب: 
أفعيهم >،:شني ٧١كان ؤا الأَئل الزتن ل ميا لا الثلاث، ولا الغنأى ولا 

حرجإل لقال؛ الخروج اراد ولوكال أفبهها، وما ايام عثرة أوكل جعة كل بمئظموا 
ميء.»0ٌ

كتابت لم وم(، ١٢٥٤)رنم وترا، يغل أن يستحب ما باب الخناتز، كتاب الخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
رمح؛هءه.عتلين أم حدث من (، ٩٣٩)رنم البت،، غل ل باب الخناتز، 

كتابومسلم; (، ١٢٥٩)رقم آحره، ق الكافور بجعل باب الخناتز، كتاب الخاري؛ أحرجه  ٢٢)
غتهبمه.عتلية أم حديث، من (، ٣٩/ ٩٣٩رقم)البت،، غل ل باب الخناتز، 

كتابلم; وم(، ١٢٥٤رقم)وترا، يغل أن مايتحب باب الخناتز، كتاب البخاري; أحرجه )٣( 
•عهلية أم حديث من (، ٩٣٩رقم)البت،، غل ي باب الختائز، 



سةاضاهاينيصالإئماستيضل ٣٦

دلكبمد حرغ مإل حمى، إل عسله ثيء منه حرغ يم ثلايا عسله ولو 
النجاسةمحرج ويند الثنل، إل بمد لم دلك، بمد حرج لإل تبع، إل عسله 

ؤيوصأ؛اقجاتة، موضع ؤيعنل '، ا-ةثا مالط؛ن سثمسلثإ لم محإل بالمطن، 
إلبجاد لا انه الخظامب، ابو واحتار تبع• اسهىإل بالعتل البن. أمر لأف 

وصوءةنيوصأ بجدة، لب عنله بخد أحدث إدا ا-اقت، لأف اتثدث؛ -بووج العتل 
َالئلأةا؟ل لِ

اوملمن فرسا يكون بمفه الئتن لأف يتإتك؛ الذي هو اّلئر• الئث [ ١ ت 
زصاكسماو: ئزف ل وإل!لأو ١>، أءيكايثى وبخصةيكوف تانك، لا 

متإسك.طئن ذات يُني•' حرة، 

ص:ططامحوَظ،أزلأتوخد؟
LjJ ; هذاسد أو< القصود لأل يكفي؛ فإل الحديثة الأمور مى مقامه قام ما

الديرأومذطننهالئبلأو الخايجمذ كان مواء الولب دُلا؛ركلام الخايج، 
إيقافها.عل عترض أف لأي لأنث ذلك، أتب U أو نه 

يوجبما هناك ليس لأثه للصواب؛ أقرب ا الخطابر أبو ذكزْ وما [ ٢ ] 
ذهبفإ هذا وعل الخنل، توجب لا الموت بعد مج اش الأحدايث، محل الحابة، غنل 

وقئزصالمحل يعتل فإثه الغنل انتهاع بعد حنج إذا اله هوالصحيح• أبوالخطاي—، إليه 
يومحأ•ثم الخارج، إيقاف عل 

أوننتاأوخمئا اااعسالنهاثلاثا نال! ا ولهن. ظاهره تميل بتمسيلمه المقصود لأف 

)ا(الهداة)ص:«آاا(.



٢٧ةت1و،ا1عظمرطواصلاس( 

زلأفيي؛ زئودة ؤثدة ٌ ١^ اشلة ِفي محم أذ الثامن: 

للم،بالمت خدنا كان ت خزج U أنآكؤينذبمبمز5مذبم«را*وأثا 
فلا.هذا أما ا-لثدث، من بالهلهانة ؤيومر سثصل، لى ا-لكن 

^ijiشل فإننا ثيء جرغ فإذا فعلناه، علينا الرمول أرجيه الذي وتعيله 
إعادةنجب ولا ومحروه، نجس، ولا فقط، حولة وما مكائه يطهر الثيء، منه حرج ما 

٢١أ0 نجث، لا أنة الشافثُ'ا: ندم، من الأضغ أيئا وهذا عنله، 
محبولكن ينقص، لا المويت، ق فإثه الحياة ق ناقصا كان ؤإير هذا لأف الوضوء؛ ولا 

النجانة.نوضع ينل أف 
للكافور:ثواني ثلايث، وهذه [ ١ ] 

البم0.ؤيصلس، الLند٠ يند الأول: 

واكانية:لإدة.

متثحهُمغيناني•
وذكروالتطسن،. واكؤيد، الشد، المولث: ذكزها التي اكلأرث، فثوائده 

الفوائدفتكون الهوام، يطزد الطيبه الحيدة ائحته فر القبر، ل عنه الهوام يطرد انه رايعه• 
حنثذأزبما.

كتابت لم وم(، ١٢٥٤رنم)وترا، يغل أن يتص، ما باب الخنائز، كتاب اJخارىت أحرجه ر١( 
رْ؛.بمها.عطية أم حديث، من (، ٩٣٩رقم)البت،، غل ل باب الحناتز، 

(.١٧٦والجموع)ه/ (، ٣٣والبيان)r/ (، ١ ٢ اهمر)٣; الحاوي انظر: )٢( 



احمدبذحتيلالإمام ص ي اهاي هلي اص،يق  ٢٨

روتج ورائها؛ مذ ؤيندو '، ئثوو1ا ثلايه  ٠٧١ثم يضمر أف ؤينشحب 
!شرابنه  I_AJحلفها. مذ والمن1ه ثلاثه قمه1 صمزو1 ه1وتات عطثه أم 

..ققء.

نحل

مممم؟يتصوف علام مالت1 نيقؤغههرآ عائثه لأف آلمت؛ سرخ أحمد وكرة 
^^^^ُلإدتةتنفة.

وامحمح;تحه،اتاردئدة، لأف الحاث؛ مذ أنحل اشل ل اتارد زائ 
٠•• ٠ . • العامل ئه بزي أوشدة بمالإثه، لونح إليه حاجة مذ إلا 

بالكافورفيوش الأشياء، هدم مئل يبيعوف الذين الباعة عند معروف والكافور 
الأبجةالغنلة ل »اجنلن M• البن لقزو عنالة؛ آخر j ١^ و كنلط ثأ ؤدى، 

كادوناآزفئامنثاةور«رأا.

ويلمىيرون ثلايه فتجعل الضمائز، يزوزا؛ راثلأة ظيقينآ.' فولها [ ]١ 
خلفها.

^ي:مائمحمحفينملاي،؟فإن 
الحنابة.كعسل واحدة مرْ بالنسل بدنه حمع يعم أل المجزئ فالحواب؛ 

كتابت وملم (، ١٢ ٥٨)رنم آخره، ل الكافور يجعل باب الخناتز، كتاب خرجه أا 
عطنةأم حديث من (، ٩٣٩رنم)اليت، غل ق ياب ا-بمائز، 



مماباسانورطبض،لاس(

هجةمحسلإلأمإرالإام•
محل

حمايه،لب سنة دلك لأف '؛ ^١ ١٠٠٤وقص المت، أظماو ملتم ويسحب 
معهجعل اليب مى نمط ما وكل أ، مى لأيه أكمانه؛ معهِق دلك ؤيرك 

ِفيأص؛ِصمحس.
وجهازتعائته أحذ وؤب 

الحبيباتهذه سظفث م يدي صغيره، حبيبات له معروف نبات الأسنان! ا ١ ت 
به.فثنظف1، حفيم،، لكنث الرمل، مثل وح؛ي؛اده تماما، 

١^؟قائل: قال ^١ 
رائحهأبما وفيه يظأ•! فالشامبو أيصا، والشامثو الصابون، عنه عئزئ مول،ت 

طقه.

إبطه،يتف ولا سارية، بمص ولا أظماره، ملم لا ق١لات من العلكاء ؤمن ]٢[ 
عمله.اشي اكتا لأف هو؛ كإ بمى يل 

لمذلك، إل محاج لا واثث، التطهم، كاو الأشياء هده إزالة مذ والمقصوئ 
ويتثالثاريس؛، وقص الأظفار، تقليم إف بمال،ت أف به بأس لا لآمحه١دئه المولفن يكنه ما 

الإط-جائز.

صؤب وصعها مذ أحن كمنه ؤ؟ ووصعها أحن، الأشياء هذه وأحذ ]٣[ 
الضر.



اصضاه1همنيصالإئماسبجينل

عاثهجز وقاص م بن نعد لأو حلق؛ أن بنورة إرالتها يستحب أحدمحات 
الأظماو.مل_لم مأشتة الفطنة، مى  AjSZjيت،، 

^٧٠،ظرثا، زى م لأن لاتشئ، ذش: 
اضبجو ملأ ٤^٢، 

مئها،إل احتاج ورث،ا ، OJ^Uكشفت فيه زَذذآإئقأ مال ك،ا العاثه حلى ت١ا 
ماهمسعل نمى فالأولأف 
الإسافإليها يظن لم ؤإل المحل، 7اا يدص أدهاف يوجد الحاصر الوقت ي لكذ 

المزيل؟^١ العاثه راو الحاو(ت هدْ ق نقوو فهل يتئها، لم مإف 

فقدتؤإذا وجد وجدت إذا عقه؛ ْع يدور الحتقم لأل احتإل؛ فيه فالحواب؛ 
هقد.

الموت؟بعد ثحتنه فهل محس أف مل مات فإذا الختان! ق القول ؤيبمى 
الثمل،حكم ق ليس عفو يطع لأنه حرام؛ للمسن، والختاف لا، فالحوانه: 

لأساُب،؛تحل؛ فلا الختان وأما ١^٥^، حكم ق فإJه والأظفار الثعور مى ن>ى ما أما 
والتتالطهاية، هولتكميل إئا الخناق أف إي إليه؛ محروره هناك ليس الأول! 

انتهى•ئد 

تحل.فلا الميت، مى جزء مهلع فيه لأن اكاق! 
تحننها؟يجوز هل المزي نان للأّبالمبة قائل: قال فإن 

أوفمةذما إذكانت، المزقهئع؛لأمملأذإليها.أثا الأسال فالخواب:



٤١ممساسلز)و1بضلاس( 

فقل

ننروى و عله؛ وصلا عئو أشهر أرمه عله أش ^١ والظ 
منلمميت ولأدة ابوداود• رواه عله® يصل ااوالثمط ت هاو ه البي أل تّب 
\دوبذطهأئه 

ممزا،الورثئ كان إذا مثا ولا \ج إصام مذ معه دفنها ق لما ث-متا؛ تزخد فإتجا 
لوممتاةثث،ا فهنا الأيلإ الثن عل ئلبما الدفن يكوف بحث المثلث حنت إذا لكن 
لأفلهم؛ فالحى ذلك الورثه أجاز إف يم معه، فيدس له، لائتعرص فحينتد الس؛ املح 

بأس،فلا عليه يبمى بأف رمحوا فإذا للمورية تكون مالأ كات إذا مؤنه يعد اليت، أساف 
لإظِسق،وساثثمالأمهبمفإنهإذاتيإأن وإللم:دزضنا 
وارث.إل وارُث، من أوالقصة الدم، هدا يتنقل لكذ طويلة، نواتر ّ

وطارت،أوصاله مطمن، وعن_يت رجلا إلا الميت مذ يجد لم إذا قائل• ءال، فإف 
بالغل؟معل كعا بالرجل معل فهل مات،، هد بأيه علمثا ْع ويعن،، أين مرفؤ ولا 

يمهلكذ رجلا لووجد.دا أما عليها• ؤيصل وثكمذ مسل يعم، فالجواب• 
وملأوغمه، برباط الأصل إل وثصمها الرجل ثآحد فإئنا ومعلومه بافيه المصاص، 

الرجلوجدب إذا لم أيثا، عليه صلينا الرجل يوف الأصل وجديا ؤإذا جيعا، عليه 
الواحن،.ونمط ^، ٤١حملة عل صل قد لأنه عليها؛ يصل لا فإنه ذللث، بعد 

تجنؤ؛لا ولكنها الصلاة، يعاد أف فبمثن الملمثؤ وجد لم الرجل عل صل ؤإذا 
لأتجانهطت،.



jءبمغ أحدآقم حلى ررإف مال؛ الس. أف مسعود ابن روى ما ميت، أية ودلل 
ئمدنك، مثر مفثه يم ،، lulمثر عاقه م يوما، أريصن ثطمه سكو0 أمه بطن 

حرجنثم روح فيه كال ومن علته• متثن الرؤح" فه ؤجؤ ملآكا إلثه اف يبمث 
؟َُِمحصاا[

•مهوميت 

ممهإلإءاأةهإ«ظِذلخزو ويض4ي؛ 

هبملهرضمناذكنثأةف.

ادوح،فيه نفخت فد كان إذ هذا أوانه،  jjخزج إذا اذل هو الئقط ا ١ ] 
ويدهنعليه، ويصل وتكس يعثل تماما، كالحئ فحكئه أقهر، أربعه له ثم الذي وهو 

أربعةدول ما وهو الروح فيه دّذح لم كان ؤإف سيبعث، لأية ويسمى؛ الناس، مع 
عله؛يصل ولا يكمن، ولا يعثل، ولا مكان، أي j يدمن فهذا له، حكم فلا أشهر 

ا،لولم،.كلام معنى هذا ان، بانليس لأيه 
محنإذا سيكون هذا لأف بعيد؛ —وهذا أنش أم كان أدكزا ^؛ Iajلم إذا ]٢[ 

!،iyuلم أسا لومرصن لكذ أنش، أم أيكن متئ الروح فته نفخن ؤإذا النوح، فيه 
مثلوالدكر، للأنثى صالح باسم أي؛ محا، بملح ينمى؛c\ فائه انى هوأم أيكن 

سمزةأيصا وهناك والأُش، للدكر رمنهم ق صا-ئ كانت ولعلها وسلامه، سعادة 
وشه.

يوميبمث، سوف لأثه ص؛ بمالح ينمى العزف، سع ثيء هذا حاو ّكل وعل 
بانمه.ويدعى القيامة، 



٤٢ممو،اسام)باواضلاس( 

فنل

علتهالصلاة وِق واحدة. روايه يثثل، لم المنرك َفي مات إدا والشهيد 
ووايتازث

>جه ائ أف ئ ص و الخلأو، امحازثا ه، محل إح:امحا: 
ظ:4ُمقلإاضذ.محه.

سمةاصخاترأنمح.أمبج
وحديئالبحاوي. وواْ علتهم• محل ولم يثثلوا، ولم دمائهم، و أحد فهداع 

.ستس ٌإل، بند ضل'هلثهم اُه ثتَ-ل أحد، يشهدي محنمومحى عمته 

لوغللأو4 يعثل؛ لا ايركة ق ئهيدا المقتول أف المسألة هده ق الصحح [ ١ ] 
رحواوح الدم لون اللون يتعب، وحزحه القيامة يوم يبعث الذي الدم اثر لزال 

امث؛الإ بى أف م من يكس لا ه تابه، ق يد"مئ ل بجت لا وكدك منك، 
عليه.فيها اصتشهد 

الرسولقال ي ءخراثؤ، يوق ق يآكس فإله محرم وهو مات إذا ذلك؛ ونفلثر 
Syiشفائ، الصلاة لأف عليه، محل لا وكيلك وئنته«راا ررظنوة شئأبممُ: 

جنانتهعل مموم يموت منلم رجو من راما ت وملم آله وعل علميه الله صل اي 
صمه«موصصمحها،لأل

كتابت لم وم(، ١٨٥١رقم)إذاماُت،، ادمم صة باب الصيد، حزاء كتاب البخاري; أحرحه )١( 
لآهبم؛مح.هماس ابن حديث، من (، ١٢٠٦رنم)مالت،، إذا بالحرم يفعل محا باب الحج، 

حديثؤمن (، ٩٤٨رنم)فيه، شفعوا أربعون عليه صل س باب اّبمنائر، كتاب لم; مأحرجه )٢( 
ن.بمتمحا.عباس ابن 



اسقضاه1نينيصالإئماسبجص ٤٤

عليهما وينع تابه ق ومله أحب إف الوئ، إل الئهيد يكمتن والخيوهِفي 
سنغأف أحد قو .أمز ١^ وئوو ررأو عثاس ١^؛؛ روى ئ حلدأوسلاح؛ مذ 

ابوداود.رواه دمائهم،٠ ساتثم ق ذئتوا وان اثدُد، ا-عنهم 

منفلأي الآدم_ذ،، حق هو الذي الدنن إلا العاصي مذ ثيء كل ثكمز الشهادة 
لفاته.

وزآلهطيه اف صل ائ لم؛ظ ولهذا ض؛ ينز لا فانك كذلك كان ؤإذا 
وسلامهافه —صلوات آ ُ حياته آخر ق عليهم صلاثه وأما آ أحدر سهداء عل وسلم 
لأوالحنانة؛ عل الصلاة هي وليت كالمزيع، لهم الدعاء واد_، من صوا فإن عليه- 

سنوات.الدمن بعد وهذا الدمن، مبل تكول أل نحب الحنانة عل الصلاة 

ولاولأ يعثلول لأ أغم لآمحة١لئقث \لؤةو1> يكنه ما فالمواب 
بردالبث أمر ولهدا مها؛ انئئهدوا التي مص-ارعهلم أماكن ل ؤيدمنوف عليهم، 

•؛ إل احد سهداء مذ مل مذ 

٣(، ١٣٥)رنم يغل، اكهيلّ ق باب ابتائز، كتاب وأبوداود! (، ١٢٨رم/ أحد الإمام أحرجه ( ١ ) 
أنسحديث من (، ١ ٠ ١ )٦ رقم حمزة، وذكر أحد نتل ق حاء ما باب الجنائز، كتاب والرمدي؛ 

نء؛ءؤؤءثن.
كتابلم: وم(، ١٣٤٤)رنم الشهيد، عل الصلاة باب ابمائز، كتاب المخاري: أحرجه )٢( 

فهمحن.عامر بن عمة حدين، رقم)آ'هآآ(،من سا.، حوض إسات، باب الفضائل، 
إلأرض من تجمل الين ل باب الجنائز، كتاب داود: وأبو (، ٣٠٨)T/أحمد الإمام أحرجه )٣( 

jالقبل دنن i، جاء ما باب الجهاد، كتاب والآرمل.ى: (، ٣١٦٥)رقم ذلك،، وكراهة أرض 
وابن٢(، ' ٠ )٤ رقم الثههيد، يدفن أين باب الجنائز، كتاب والرمدى: (، ١١^١١)^رقم مقتله، 
حدينامن (، ١٥١٦)رقم ودفنهم، الشهداء عل الصلاة ق جاء ما باب الجنائز، كتاب ماجه: 

جابرئهبمن.



٤٥ةت1باساض)طبساس( 

يوئيالبي. إل أونثت صفيه لأف بعثرها؛ وكمنه ثيابه مغ أحب ؤإذ 
آحن.زجلا ق وكمن أحدح،، ق اض. زثوو ^ ٤٥فيهثا، حمزة لثكس 

هبجبينيئزصالإنتادا١ل
لأفعثه؛ وصلب عقل حيائه، ^١^، أو أكز، أو ومي، وبه حمل ؤزف 

سهيدااوكاف عليه، وصل البي. عئاه معاؤ بن تعد 

ذلرث4ابمم؛ تمثر كان نهبمته حمزة لأف ذلك؛ ائتقى لسب هذا ولعل -ا ١ ا- 
كسفيمحنابه•
ك،ائيابه، ق ؤيدمن سابه، ق الشهيدتكس وأف الخيار، لهم ليس أيه والأصحت 

الماُومآله وعل عليه اش صل البئر بدلك أمز 
عاتيمل مما الخزح هذا ولكن رمق، وبه الشهيد حمل فإذا ت تفصيل فيه هدا ]٢[ 

قصهوأي النزكة، أرض ل مات مذ بحكم يلص أف فقني موح~ جرح أيه ~!عنيت 
أ0تعال اممه وسأل ظ^بمتئ، بأكحلؤ لمي أف بعد طويله مدة بمي ممد ئعاؤ بن تغب 

بميبحلماته عنته مز حتى يميته لا 

حزحهكان إذا وعلنا! فصلنا، إذا إلا المدلول يطايق لا الدلز إف نقول• هدا فعل 
ماتمئر حكم ل أيه ئك لا فهزا معه~ هتا أف بمكذ ولا مميئ، انه ~بمهنىت موجيا 

لكنروامعاوه، أوصاله وندقحذ منتئسمر مثلاإل فلوحمل ولوحمل، لمعركة ال 

وابن،(، ٣١٣٤رقم)الشهيد، j باب الخاتن، كاب وأبوداود: ٢(،  ٤٧ر١/ أحمد الإمام أحرجه ( ١ر 
ا؛زاحديث من (، ١٠١٥)رغم اكهداء، ض الصلاة ل حاء ما باب الخاتن، كتاب ماجه: 
عباس

.١٠٤٠٥٤عاتنة؛?؛حديث منر (، ١ ٤ أحمل)ا*/١ الإمام أحرجه )٢( 
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بنحنظله باو راما احد؛ ين؛ ياو اللمي. اف عسل؛ وهوحب محل ثإف 
ثثثسلااون؛ محنج الهائثه، شخ إيه مالوات يثئله. اللائكه رأيت إق ؟ ١١٣٠٠١^

الئالمي.رواه 
عئلبه، أقر لا مسا وجد أو ثاهي(، مذ يردى أو دامحه، مذ نمط ثإف 

أيفه،-حتم، ماتا انه عشل به أثر لا والإي ادقماو، محل لتس لأيه عليه؛ وصل 
ظالزابم،داثئ،ار

الاستدلال.يصح ولا معاذ، بن نعد كمضق هدا إن نقول! فلا حي، الرجل 
 [ ١ t غاب،إذا نيا البئر قال ما عل يماس يقال1 أذ ينبغي وهنا

وهلالصد؟ هدا حقم ما ٠، نهوهر أثر إلا ته وليس متتا، وجده ثم وميؤ يعد الصيد 
لأ؟1ئئأم 

قتلالذي هدا كدللئ، الأثر، مدا ماُت، أنث الظاهر عل بناة فالحواه:أكله، 
بهليس لكذ ميتا، ذللث، بعد وجدناه اثنا المهم أحد، حمله أو مثلا وهزب، محل شهيدا، 
لأثعثل،شهيد إنه يقال: أف يثعي فهتا ؤمتله، يمتته أيه الدى الثهم أر أرإلا 

ولأتكمذ،ولأبملعليه•

دخللا محّل فيها بولم، شنقها، قيئ uنخا إذا الأت ا،لديأ قائل; قال فان 
شهداء؟يعدوف فهل الخريب، ي لهم 

رنمثلاثة، أو يوم؛ن منه ^١<.-، إذا الصيد باب والصيد، الدياتح كتاب البخ١رىت أحرجه )١( 
(٥٤٨٤ ،) I٦(،/ ١  ٩٢)٩ رقم العالمة، بالكلاب الصيد باب والذباح، الصيد كتاب ومسلم

قتغقبمد.حاتم بن عدي حديث من 



٤٧ةت1وااس1دوربابساس( 

عادالأنيع بن عامز لأو الآكمار؛ قهوكهيو ممتله سلاحه عانه عاذ ومذ 
ممُهامحذضامحيم.

^توهره''مضاشيا'ا.

تتلهمارلآبما'مييمص.
ووايتازتهمه ناي يوف واقتول اللصوص، كمتيل ظلتا المتول واما 

بززلأنة زنوعي؛ عئو ١^ ١^؛ لأف ئغ؛ ننحل ثغثز إخداخا: 
اس؟التطول.بشهيدالمعرك. 

قتلوالأقبمم شهداء؛ هم لكن المذكور، الشهيد حكم لهم ليس هولا؟ فا-بموا'--جت 
الشبا..اءمن فليسوا يكزن، ما بمثل يمثلوف الدين أما المعركة، شبيد هو والشهيد ظلتا، 

و؛،نبيتهم العداؤة حي، ؛قتلواإتعا لأئبمم اممة؛ عند شهداء لكئهم يعلون، لا الذين 
لأثةلا؛ الدثا ق لكذ الاحزْ، ق ئهداء يعدوف فهؤلاء أيصا، ظلتا وئلوا الشركي، 

يالمعركة.ليس 

ن؛!وئ\ذئ4.القاصي كلام حلاقح الصحيح [ ١ ] 
عيه،ؤينز ؤثكفن مثل ٤^١ ١^ أة ١^: ١^^ اكواب لكن ]٢[ 

ولأبمكذإلخاوُصبد
للقتلعتمه صئحه وعزض ثمة، ن1؛ا الذي هو المعركة قتيز أو الأول: 

وقتن.عليه اعتدي ظلتا فالقتوو ليسكذللثخ، ظلتا والمقتول ؛احتيارْ، 
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قفل

'؛يملما لكلمجدوووالحرق، به، مطثه ائاءأوحيف لعدم ثعدوعنلة وش 
لكيالإ،آم ض اشتر عئد ١^١ ءبمخ1لها الدن، م طهازة لأي 

صثاالناء علنه صب عني.< ئ وخيم، عليه، التاء صث، أمكي ؤإذ 
ص
١^ولكدتا بمثلة، إلا يمكن لم محإل أحرغ، مس ياي؛ بز ماتِو، ومن 

ؤإفالثلة، عن حمظه ئ أول الأحياء حقوق رعايه لأف أنفا؛ أحرغ إليها ؛قاج 
لإإمحاكهسلإة.

عندفاعا قتل والكماوإو،ا السالمئ بين الخهاد معرك ق ثتل الذي أف الئان! 
أومائه.مسه عن دفاعا قتل ش بخلاف عاليه، وممتة عاو، فنكث الإسلام، 

أفنجب بل المعركة، بشهيد ظنا المقتول إلحاي، يجوز لا نقولت ذللثج أحل فئ 
عنيه.وينو وتكس، بمل، 

يعسياتهأوإف حديثإ الوُت، لأف عيادة؛ هو هل الميت، تميل عل م؛ءي، همذا ناء 
تطهة؟

يذيهالحي بمرب، بأف ييثم، يصيله ثعدر إذا إثه مال! أف صح بالأول ئلنا إل 
التغسيلوثعدر تطهر هدا إف قلنا! إذا أما وكمنه. وجهه ببم،ا يمنح يم الرامح—،، عل 
■ٌّىة بدومحآ ولإكس بممهل، فإثه 
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 Xأ تX

'متءّ َأأ : ِ اءأءَ؛'م

عب1وتالممن 
آ

SjJi\لإذب:< َوزاوصة الدنن ض ئقدئا ه ل الميت كفن تحب 
زلألأيررظوةو؛تي(("اامحم وئس■ اشِهواودي زتوو 
^٧!،كمنه.دينه، عق مدم الحق الملمس 

بج/فيمم،لإذلإبجشمح
٢٣.'

منها،الإنتنثخ تحل لا أجية صاومتإ لاكا وزجته؛ كس الرجل عل ولتس 
دينعليه هل ينأل: لم وملم آله وعل علميه افه صل اللمق أو الدلالة وجه [ ١ ] 

الاحتإلنتمام ق الامتفصال وثرك سممصل، أف يوف ُ قئوسهءُ '''كمتوْ لا، أو 
J^j ، المقاو.ق العموم منزلمه

مدة،إل تحتاج ومراجعته منتظم، غتر المال بيت كان بأف يمكن لم قإف ]٢[ 
الغال_،ق لكن كفاية• يرص الين، تكفين لأف الملمس؛ من بحاله علم من فعل 
عندثياب علميه يكوف أف لأبد اليث، هذا إف يمال؛ ما أدثى لأن مقروصة؛ صورة هذه 

عنثتمص قد ؤإلأ وثشمل، البدن عل تويع فربا وامعه كاست، إف والثياب موته، 
الكفالمة.

كتابت لم وم(، ١٨٥١ر؛م)مات،، إذا الحرم سنة باب الصيد، حزاء كتاب الخارىت أحرجه '( 
عاس؛?؛^٤^١-ابن حدث عن (، ١ ٢ ٠ رقم)٦ مائتا، إذا بالمحرم يفعل ما باب الخج، 



٥١اسق(  uUةت1وااسانزر 

ءللمتحثشمحJنيا١'.

نحل

ينوحمته.ثوب الكمن و يكفى ما وأقل 

كمنأف الرؤج عل نجب أيه العل،اء بعض وى حلاف، فيها المسألة هذْ [ ١ ] 
ثبوزلائه صحح؛ ■كيث انقطعش المحاح علائى بأف والقول مال، لها يكن لم إذا امراته 

وأيصاامحاح. متعلمات مى يكون ما أعفلم وهذا يعئلها، أف له ويجور يثئلة أف لها 
موجوده.الممح آثار فمه العده. عليها وأبما وريه• تريها 

مدهمعه عاشت التي الإنسان روجة تموت أف بالمعروف، العئزة مى ليس إيه ثم 
الأسإل اذهوا الززج؛ عل بم، لا محا: كفئا لها تجد لم ؤإذا تثاذة، أكم ل ض1ة 

يليى•ولا بايروف، العثرة من ليس فهذا لها، بكمن امتئجدوهم 
ئوبرا،كان إذا الروج يكمثها به يكمن مال للمروجؤ يوجد لم إذا أثه ت فالصواب 

ونعها.إلا نقنا افه يكلث فلا مغيرا كان إذا أما 
لأنأئوايؤ؛ بثلاثة م إذا ط ل وهذا محته، عي 3، المال إنفاق الإمراف ]٢؛ 

قميصفيها ليس تحولك أثواك، ثلاثة ق كمن وملم آله وعل عليه افه صل البي 

كابلم: وم(، ١٢٦٤)رثم للكفن، اليص الثياب باب الخنايز، كاب الخاري؛ أحرجه 
ة.بمءا.عانشة حديث، من ٩(، ٤ رقم)١ ايتا، كفن ل باب الخنائز، 



سقضاهامهمصاسمماسبجص

يلزم،لا يكنه وما أود، مالميت واحد، ثويح سره! المثلظة العنر0 لأف يصح؛ ولا 
ومحنمح.منأذأبزأملآ'ا.

مفيحسنأحاْ أخوؤب ؤلإ ^١ ١٠ماوت اللمي. لأف الكمن؛ محستن ؤينثب 
وواه'ثحمبأ■"كمنه٠١ 

فتمتشحلق ق بتكفي0 اثث، يوصي أف إلا عسيلأ، أو حديدا و؟كوف 
إلأحوج ١-^، مإف هدين، لوي كمنوه؛افى ثال؛ ههئن بكر ابا لأف وصيه؛ 
المستا.مى الخديد 

رركسرمحعبمه١ت عائثه لمول بيض؛ لمائف دلأُث، ه ثكفينه والأفصل 
ا«....عنانه ولا هميص فيها لنس أ سحوئ بتض أثواب ثلاثة ل اطب. رّول 

حمحيسر كمن الواجب أف والصواب صعيف، القاصي قاله ما [ ١ ] 
اثن.

علماحل واتنن الم، من ترد لأما الاحل؛ إل ط واشمحوؤ:  ٧١
الم.

منهايكون لا ثلاثه يعني! والعمامة، القميهى عل زايدة ثلاثة ]٣[ 
أئواب.وثلاثة وعإمة قميصن ^سحب هذا وعل والمائة، القمتبس 

والعمامة،القميص لوحود ص ۶^١^١، ولا هميص فيها راليس معنى إل وة؛لت 
نميهىفيها ليس سحّوث، بنفي أثواب بثلالإ كفى انه اللفظ، ءلاه—ر هو وهذا 

إدراجا•فيها ؤيدوج محامه، ولا 



ةت1ساساذز)إاو،اسن(

ؤملأ:ثز\اوٌ الإخزامأكيأخثاو ظ زلأن ئققه. 
ث5دوكخاليممااو

أثواك،بثلاثة الرجل تكس كإ واُه اء، للنسث ثث}إت->\وأ ما أف والأصل 
ازاة.كيلك 

العإمهلأف يقاو: 1)1( الصواب لكن القيامات، أصعم، من ماس هدا [ ١ ] 
^١قد ظ>تي ١>،، ;خلأف ١^٤، به لأيائ ال٤ثن لأف ي محاج لا والسش 

أحرى،حاو فله المحرم أما لآذ4رآئئ. إليه ذهبوا ما عل العإمة لبمل له ينتخب أنه 
واحدتبثوب المحرمول يتحد وأل رأسه، مكثف لزيه الإنسان يرحل أل واكصود 

إزاوورداة•

العنامةمنتخب ءإمه يقووت من قوو ذهع ق نقول أف يكفينا حال• كل يعل 
ءلاJفتانتبه استدل الأف الحديث لأ0 اللفظ؛ ظاهر حلاف إليه ذهبوا ما إف والقميص®! 

يكونرأبمم وعل وعإمة، قميص الكمن ق يكوف أف ينتنث، تقول؛ طاتمة 
اللفظظام حلاف وهذا والعءامةُ القميصر عل زائدة أثواب ®ثلاثة الحديث؛! معنى 

لاشالث،.

محميمىيها ®ليس وامحح! صريح الحديث يقولول! ذلك، يتقول والدين 
مىواحدا ولا الثلاثة عل زائدا لا عإمه، ولا ثميصا يكز لم أمه يعني! عهامه® ولا 

الثلاثة.

حلعوةهل نمصه ل اليه عظوا و المحائقاتل! قال فإن 
منه؟
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تآكوويناط؛ عل ثيط واوثعها، اللمائف احس يوحد أذ والمنتحب 
^واط1هز|تجمم\يمنمل

اثئنحمل يم محنهن، محا والكاموو الحنوط ثيدر هومحأ، الثاكه يم إوي، الثامحه 
محصيها،ثمحلئاثمحءِئ

بريق،أك بئ منه ونحعل م، ل والكائور افوط بقأ رنحعل رجته، عند 
الطزف،مشمومة حنمه إوئث ويشد محريكه، حن حرج إف سيئا لزد دلك؛ وتكثر 

سجوده،ومواصع وجهه مافد عل الباقي وبجل ومثاسه، ألئيه يأحد كالثان 
النجرالأمماء ئذ0 ثثريما مجودو؛ ومواصع معاينه والدريرهِؤ، الئب وقبعل 
خمعطتب ؤإل ^١. بميب الحق لأو ولحئئ؛ رأنة ويطيب دالثجود، حصن 

حثنا.كال بدنه 

الئديقلأف ١^؛ ثزآمن ١^٠ زلا الظا القاية أغو غل زك 
سمهعل العثا اللثاقة طزف يثني ئإ حتوطا. أكمان؛، عل بجلوا لا مال؛ 

الآخر؛شكئإذا١^ ئزى ١^ ث م \لآ.نن ه ئأ ١^، 
طرفم دبل—، بجع يم كدبك، زالئالة بالئامحة بجل ثم الأيمن، سمه عل أقامه 

قوصع نإدا منميها، ائتثارها قاف أف إلا زرجاته، زحهه عل لإدْ العكامة، 
المرحثها.

را(أ؛ؤادس،ايلاثة ااكسِق ت تقول نيجهتهآ عايشه لأف حلعوْ؛ ثتم، ءالحوابت 

كتابومسلمت (، ١٢٦٤)رقم للكفن، البيض الثياب باب الخناتز، كتاب اإيخارىت أخرجه "١( 
ه؟قمممحبمءا•عائشة حديث من (، ٩٤١)رثم اليت، كفن ل باب الحنار، 



٥٠ه،يااابم1دز)باوااوهذا 

بجةثفىاصرلأنمش'ش1ثا'ا.

ام،ء نجث لا نه امحت.للم.تأري لأن الين؛ بمب نلأ 
١.^؛،.عل 

باممب——والعياذ يوجد لأيه اللصوص؛ حاف إذا قه نحث العلعاء! بعض وقال [ ١ ] 
مذالتكس حرى هؤلأء مذ خيف فإذا الأكفاف، تآحدوا القبور؛ ينثوذ لصوص 

الهزصاحس كثي أف يعلم لا اللص أف الشكاله لكن اللصوص، عل إفساده أجل 
يتان!مقذلك ق حصل نبثه فإذا سجنه، حتى مخرق 

َُِْ

اللصوص.مفندة الأول! 

ام.نحريق الئانيه! 
فعله.من فليس عليها أحد ثعدى ؤإذا الثق، مى عليه بمدر ما بمعل والإنسان 

وجودمع حتى نحري لا الأكفاذ أف رِذذانئق! المولث قاله ما فالصواب 
اللصوص.

سجىولا الكمن، ق النعش عل يمي اثش ١^^٠ ءلاهثكلام ]٢[ 
الخئ«كا:شتل أخثتقا النيا اللماة محتل ررإة يقول! لأي بغزثا؛ ولا ^١٤٠ لا 

أذفالأهصل للمرأة به بالمأما أحثن. القمتة أو عليه العباءة وضع أف شاك لا لكذ 
دوؤها~مذ السر ؤيكوف اشش عل يوصع نحته أعواد -وهي مكثه ثغشها عل يكوف 

الماس.أمام جتئها يتئثس لئلا 



^قضال؛ئهمهمصالإئماستيضو

محل

ئن، ٥١١عد أين ه الض لأن خاز؛ ؤكامة نمور __ كسو ثإف 
يزوولا حليم، يل ءثا ١^ ومحعل مغناْ• عل مض '• كمنه هميصة، أق 

المميتس.عليه 

ييجىلكل ما حننتا عل سا لماثفجعل؛٨^^، ال\كمن، ق الورثة س-اح قإف 
وحياته•

رأزأنة مع  ٠١ق٠يصهرق الثئ_وو كمك أنأ بن اض عبد [ ١ ] 

ؤ.بمئالطف عبد بن حمزة ولكن جسع، لكن أق بى اش عبد لأف قالوات 
ليجعلهه البي إل نبنه انأ بى الله همد أغطى أحي• ي انئئهد فلثا أيصا، جقا 
تحرير.إل تحتاج والمالة قيل، هكذا محزة، 

اممب،عبد اسئه أنأ بن افب عد فابن اممب، عبد لابنه اليما ذلك؛ فعل إيه وة؛لت 
افهعد ابنه لمف تأليما بقميصه؛ ه الص فكمنه 5^^^، الصحالإ أفضل وهومذ 

الصحابة.خيار من هو الذي 

الثسوللأف ءلاهزْ؛ منامته فاكاق يصح لم ؤإف فهومتاسب، الأول صح فإل 
التأليس.هديه .مذ 

(،١٢٧٠)رقم اولايكم،، ، يكفالاJى القميص ق الكفن الحناتز،;اب، كتاب؛ الخاري؛ أ-؛محه ( ١ ) 
دْ؛.بمثئ.جابر حديث، من (، ٢٧٧٣)رقم وأحكامهم، الناشز محقات، كتاب، ت لم وم



٥٧ةت1باسدز)واباس( 

منكمن الثميل، ماو من الآحئت وقاو ماله، مذ يكس أحدهم؛ قاو ؤإي، 
باريام نالخ؛ض:بجَسااأ.

ْكي  جزيمررإدا محاو؛ ه الئ أف نوى جابرا لأف ثلاثا؛ الكمن ثبمثر نئنثب 
هجموةثلأئ(<ا؟ا.اثت 

محل

نحثئم بمده، و3ثاث ويمص توززبه، مئزو ١^١^،، حمثة j إؤ؟ ودكمذ 
يالغ•القنغ همايب يئن لتل عذ ابوداود، روى ل،ا بلمافتتن؛ يأس ثم بممأعة، 

اعطاثام1 أوو ةكال وهاتنا، عند س اش رثول ابك كلثوم أم عسل محمذ كنت، 
دلكأذرخشبمد ئأ اشفه، ئأ اياز، ئأ ١^، ثأ ١^، . اشِ زثوو 

عورهيزيادؤ الثر؛ ل الرجل عل حيابجا ل يزيد اأرأْ و\ذ الأيم• لثوب اق 
مماتها.3تأةثئِفي [^١^١ اآخيطل^ وثاكز منها، ق ثكدلك عونته، عل 

للموش،أكمايا وأرهنن نتمغ، ان إنمثلا! يعني هوالوقف، الميل؛ مال، ء ١ ت 
إيهقال؛ الذي فتميم مالؤُ ®مذ الاحروف؛ وقال الميل* مال ررمن الورية؛ بعص فقال 

ةكسبذُامح•

فبمث،بام، شئ إمحا التئوز لأف بالبخور؛ ي أي الكفن؛ تحمل ]٢[ 
ااطسّ_،.رائحة مذ ثكثسن، أف أجل مذ البممْ محها أتكون ثم لماتف، ئوصع يعني؛ 



اصضاهانيهمصالإئماسبجضل ٥٨

محل

حشيش؛وجلته عل ورك وأنة، عند حمعه، ينر لا رثا إلا نجن لم لإف 
إدادمزْ، إلا له ؟كن ولم أحد، ين؛ قتل عمتر بن مصعب أف حباب روى لنا 

تباررهطوا س; اللمي مٌالا وأنه، ثدا وجلأْ غني نإدا رجلاه، يدن رأمه غقد 
تيُهدلك بى أصئ لكف لإف عل؛؛• مقى الإدجر" رجلت؛ عل واجعلوا وأنة، 

ور3،•أو بممحش سائرْ وعز _^، 
و١^١:؛^؛ الكفن ق زاكلأة الإقان ثقن الأكفائ زي \ؤ°و كثز لإو 

والرجلانالرجل ةكس ا•حد، يوم الأكمان وملت، المتل كوت مال،ت آنس روى 
حس.وهوحديث هبمرواحد. ق مميدينويز '، الواحدا الثويب، ل والثلاثة 

نخل

ِفياف وخمل؛ العسل، بمدإل لم أكمانه، مءيثروهول منه حرج يإف 
يئاطاتيظةاأ'محئو

1ثمةإعاده.أيصا؛ 

الثوُت،ق الثلاثة تكفئن كتفيه يعرف ولا واحدة، لثامه ل يدرجوف يعي• ناء 
فتجمعرداء، له وليس إزار عليه منهم الواحد تجد أعلم~ ~والأه كأثه لكن الواجب، 

وقدبالصبي، لنا معروقه لست، حاله؛ لأف أوالاثنان؛ حميعا الثلاثه ثبا فيكس الأزر 
بثوبه.لكن يكمن فالشهيد ثيابهم، ل كفنوا 

أط.الإمام عن ]مأ[1ى; 



ةتاساس1لورب1باهفذا(

ض١^، و ظئ لأنث ئ؛ يؤث ظُ، س ك ': ^١١
."٠٢٧^٢^^

فنل

\خمِ\ب:اق،محآ ِلأل زأنة؛ كم زلا ي، لإثوت الخرم، ناث ثإذا 
إيبعزمه زاقفت زجل بتنإ مال؛ عباس ابن نوى ئ المخرموف؛ ينجي ما ميجب 

قومكمنوْ ويدر، بإء اراعسالوه اض رمول ممال مات، راحأته عى وع 
علته.مممق ملسااا القيامة ءإدهيمث،يم زأنه، نحئروا ولا ُ، ولانحتملولأ '، دوب؛ها

لااأي:عنالإيمأحماورا'.
علطلا الكشُ والثىءُ ظُ، ياي لا المن اي أف والأظلأ ]٢[ 

ثمالوصع، عمل بماد ل آما، وجلحثا ما عل العمل يخاد لا لكن ياي، ونجئن ال٤ثن 
ثانيه.منة الخروج يمغ ما عليه بمرب 

فيهءاّمات اللدين ^١^ إزازة يعني: ]٣؛! 

١الأ٠وات محتلوف أتم عادمحم ثن أف عل( يدل وهذا ا ٤ ا- 
اديمهلمحوزظبجاءيهتي؟اثت ذا:ل:مال فإذ 

نسؤ}ا صعق عل يدلنا وهذا محرم، لأيه اليب؛ منه محا يعتل، لا فالخواب؛ 
هالبل أف ذلك ورخه بمي" ما عنه بمممح( إحرامه ل مات إذا ®إيه العل،اء؛ ثن يقول 

عنهلوئفي ولأمة يريقه، كانت ؤإن حتى الرجل هذا عن بقي ما بقفا؛ يأمر لم 
(.٢٩٣والفروع)rf (، ١٨٧/١واض)(، ٠٣٥ انمي)X/ انظر: 



اسقضاهاهمنيه4اسمماسبجضل

لأنئممطثى؛ شُ وبلاث. زلا زخهة لابمئى ثشُ: 
أول•مالميت يئمحا، مذ لابمع امث ولأذ عثاس، ابن خدث هذلإم لإ 

امنأ0لكل و[ل اد>يط، ثتس مذ ممنؤغ لأية وجلا؛ لكل إل يمما يئس زلا 
ينبملأيلأمحإذ;ك

فم-آا•

اجتنابلأف شوها؛ معل ما تبما ويعل عدغتا، حكم بطل معتدْ ماثت ؤإل 
مثؤتتا.دبك امن ويد نكاحها، يدعوإل لئلا كاف ا-لإاةإدإ ي الطست، 

منيا،القيامة يوم يبعث، أيه وهي العفلمه، اثرْ هدْ له محصل ولم إحرامه، لاثتهى 
أشناسه لأف مليا؛ القيامة يوم يبعث أف من اتت لهدا حرمان قضاته ق نمار 

 y*.*<
،ده.د

ولولكننثكه، من مل ما اثتا عن مفى لا أنه فيه: ثالئ، لا الذي فالصوان، 
 sلواكيلولأنه يآمن؛دللئ<؛ لم اللمي. ولأل بموته؛ عمله اقطع لأيه يزصا؛ النثالئ

منيا.القيامة يوم يبانثج لم عنه 
MH*



٦١ه1باس1ئز)بمبسةضاس( 

ub  حياله عنى الصلاة
ا MUM

رالجالكثنهالطأشمحهال:
اءئلمها؛ذثطشزطها من ين ٍنلأة لأي ثاحد؛ نبجي ( ٥١لأإل4إلأ 

لكلفلهر.العدد لها 

نهمناءنزنثوواشِهي ،: iJliثاممة لأئ اشجدام زمحوزو 
التحد.وعمنِفي نز م عل وصل مسلم• وواْ المنجد. إلأي محصاء ابن 

اضصل ١^؛، لأف كفاية؛ قزض ح: اiؤلئن قال كا ا1ت عل الفلاة ا ١ ] 
علررصلوا قال! حيث قاثه مما أصح حديث ق  ١٢٠أم وسلم اله وعل عليه 

ناثنم م و شؤ َة ؤ قال: اضَت،ُال ولاف عاليه؛ بالفلاة قاص ضاحهاا،را؛ 
الأموات.عل الئلاه عادمحم مذ أف عل يدل وهذا تاكوة:أخ[ أبداه 

هزادى؛الصحاثه عليه صل . والبي صح، ثراذى عليها صلوا فلو ]٢[ 
فصارواوسلم، اله وعل عليه الله صل الرسول يدي يئن إماما ئخدوا أن كرهوا لأمم 

١^٠الئحالنً 1روطولءاوهأهمادا، 
أذالأفضل بل الأفضل، وليت حاتزة، المجد ق المن، عل والفلاة ]٠١[ 

حيثاليوم؛ الناس اعتاده لعا ٥^١ لكذ فيه، علمهم يصل خاص مصل للجناير يوصع 

(،٢٢٨٩)رقم حاز، رجل عل الت، دين أحال إذا باب الخوالأت، محاب الممحاري: أحرجه )١( 
خ؛ئيبمثئ.الأكؤع بن ملمة حديث، من 



سقضاه1نينيصاسممأصبجص ٦٢

بجزفىامحا'ارلآنتيءذلةورفيس
م
هذا،يعتادول الناس صار وآوثع خمعا أكثر لاثه احي؛ المق الأموات عل يصلول ُ

الحائز،بايت، مى احي المل الحنائز عل والصلاة احي، المق الحائز عل ؤيصلموو 
التسه*بابا من وليّسُت 

لألاقمتة؛ ق الميت عل يصل أف جائره هي فكذلك المنة ق الص-لأ0 أثا آ ١ ] 
وهذاالنحدرا'، كانت،;٥^ الي ا،لرأة م عل صل وملم آله وعل عليه اممه صل اي 
النهيلعموم ثنصصا هذا فيكون هذا وعل اقبتة، ق الحنارة صلاة جواز عل يدل 
ليتالتي الصلاة المم؛رة ي الصلاة عن الم الراد ويكوذ المتتة، ي الصلاة عن 

٠

7بما■بأس فلا هذه أما جنازة، صلاة 

يقول،•'العنإ؛ وبعص الهز، عل اق؛رة ق الصلاة محور اثه دكريم قائل• قال فإذ 
يدسلم الي الحنانة عل الصلاة وأما وزد، كإ المز عل الصلاة عل شل متصز إيه 

ندحلئأ اقتة، خارج عليها مصل وهوالم، الأصل عل ممى اقتة داخل بعد 
المز؛؟

ا-بماتص أنةيصل أصغ، الأزل فالحوان،: 
أثَُأ.أ؛-أ ء .آء أْ... , .َ . .,ء

مفيصيضلءلاشور،لأو
وهومئهيالمز إل اف الأنيصل أذ أجاز الثرغ كان ؤإذا المووأعثلم، عل الصلاة 

أول•باب مذ المبرر مكان ففي المبورا؛رأ* إل ر>لأدصئوا يمنه: عنه 
ومسلم•(، ١٣٣٧رقم)يدفن، دعا.ما الشر عل الصلاة ياي، الصلاة، كتاب، اليخاريت أخرجه )١( 

نيؤقهنئ.هريرة أبٍ( حدين، من ٩(،  ٥٦رقم)الشر، عل الصلاة باب ا-لنائز، مماب 
(،٩٧٢رقم)عليه، والصلاة القبر عل الخلوس عن النهي باب الخنائز، كتاب •سالمت أخرجه )٢( 

حئئيبمه.الغنوى ثد مر أي حدبث، من 



٦٣ةت1و،اس1مربمبسمةضاس( 

وفطها زالفج زص ه ضل ه ائ لأن فناsى، فطها و:مأ 
لأواتيهكالمحا.ايم.

هالني اف هبإوْ بن مالك روى ج صفوف؛ ثلاية يصفح أف وينتحب 
\ثبإلا انمن م ش ئلأة عي هبمل بموت ثنلم من ))U ئال:
بى......... أ.................................. حس حديث وهدا 

الأصل؛عل الحاوبمت هده استتيئ فلتا الصلاة، عدم الأصل إو موو،ت ولا 
مطامه،صلاة لست، الخناJة صلاة ولهدا به؛ فنأحد -ظآ، صحيح قياس عندنا لأسا 

فهيممده.صلاهجناوة، ليقاوت 

٠صفوء_،ُ ثلاة يصمهم كان اثه هببوة بن مالك حدث دِءهأثث المؤلم، يكر [ ١ ل 
عيمصل بموت منلم من ررما ت يعني التكثثر، الحديث، معنى إ0 قد لكن 
أربموذعي ليصل بمويتؤ مسلم من ررما كثوله• فتكون السلميار من صمونج يلاق 
كقوورْ؛هبمئه هث؛رة بن مالك وفغل ٠ ذه٠ار اف ثئعهم إلا ذسا بافب يئر'كول لا رجلا 
هداول ثكثز، أذ ألحل من الحطى بمئز أذ سغي إنه المجد: حش j العلماء بعضن 

ولأفيهدا.نذو،لأفيهدا 

المرادأ0 آحز وجه من الثق ق جاء ما عل بجمل فإيه هبتوة بن مائك حديث أما 

رقمالخانة، عل انمنوف j باب الخاتن، كتاب وأبوداود: )؛/\،U(، أخمد الإمام أخرجه )١( 
وابن(، ١٠٢٨رقم)الخانة، عل الصلاة ق حاء ما باب الحائز، كتاب والرمذي: (، ٣١٦٦)

(.١٤٩٠رثم)السالمين، من خماعة عليه صل فيمن حاء ما باب الخائن، كتاب ماجه: 
حديتؤمن (، ٩٤٨رقم)فته، شفعوا أربعون عليه صل من باب اينائر، كتاب لم: مأخرجه )٢( 

صاسهعتمحا.ابن 



سقضاه1ييصالإئماسنيجمل ٦٤

رمعته١عائثه لأو بأس؛ يلأ مراذى أو حماعة عاثه ممتلئ نتاء اجتمع نإن 
وئاص•م بن نعد عل صلش 

محل

يالئخالإ لإخماع ألك؛ إي أزصى تن ه الئلأة الثاز 
علتهيصل اف وعمرأوصتى عمر، علته يصل أف اوصى بكر آيا يإف الوصؤ:با، 

تلمهوأم برره، أبا به أوصى وأبوبكرم الربتر، بدلك أوصى منعود وابن صهنب، 
إلابونرتمحه بؤ وأوصى ئريرْ، أبا إل أوصف وعائثه ئيد، بن سمحد بؤ أوصت 

لئدم،••••••••••••••••••••ع٠روينخبجوهوألأالأولإ مجاء وإي.ثوأوي 

امحن،وحلمهإ وواحلا، الإمام ويجعل رريجرئهم، قلنات لو ثم الصالئ، يكثثر بدلك 
١^^٠الصف تكمل j الث1ه حالفنا اتثئ« وخلفئ 

ذكرح:U له بمهد كا اصت، ي ثن مالك بحديث الراذ أة ل فالغلاهئ 
ثسا!لاثمعهمبالله لاينرّكول أربعوذرجلا عل مقوم مئلثابموت من رءما 

الثٌذه<،.

نإفالثق، ظامر حلاف أيصا فهو المجد إل جاء فيمن اخلى تقارب وأما 
 Jاخلىتقمر ولوكان النتات!0، اخلوة والمراد ' عئطوحءثو0ا<'لا ر؛ قال: . الثئو
وملم.آله وعل علميه اممه صل ائ لثه مطلوبا 

كتابت وملم (، ٤ )٧٧ رنم السوق، مسجد ق الصلاة باب الصلاة، كتاب الخاري; احرجه )١( 
هريرةأي حدين، من (، ٢٧٢["/ ٤ )٩ رقم الصلاة، وانتذلار الخإ-كة صلاة فضل باب اجد، الم

ننحئؤبمثن.



(uUاسانورمماب 

شزدينأم.صموتا.زلآي
ثلثه.كممريق -بما وصثه ممدم للمئت، حى 

«لأ:>ثئالثغولإيرفيضُ

بنتعد مما وهويدهعِق الحسن مات ثئ حتسا سهدت جازم' ابو وهمال 
إماةهاآد.ينه. أمم ونعيي يدمتك. ما الثنة لولا مدم، ؤيقول! العاص 

الصلوات.نائر أسبه صلاة، ِق 

مذالرجاو مم العصتة، أهرب يم تمل، ؤإف الابن ثم علا، و1ف الأب ثم 
روايتان!العصته عل الروج مديم ؤق الأجايب• ثم أرحامه، دوي 

....١ ......٠ امرأته!.٠ لمرابة هال، نيقؤيقنئ عمر لأف العصحه؛ ثمديم أنهرمحا• 

قأما الأمير، هو الإمام أف الوهن ذللث، ي يعهلءوثه كانوا ما عل بتاء هدا -ا ١ ت 
مكانه،ق ذوسلطان المسجإء إمام لأة وذلك الأمير؛ مذ أجي المحد فإمام الأف عهدنا 

احي.فكون 

شؤونفوزير الماجي•، شؤون كونير الإمام مؤثم، مذ جاء أيه زص لو يعم، 
حاءولو عامه، الماجد عل ولايته لأف المجد؛ إمام من آحى اثه الظاهؤ الماجد 

هوإمامالمجي. بيلطأ0 أف فالذلاهئ فلا؛ البلدة أمير أما أيصا، أول كان الدولة رئيس 
الجل..

اثتلاثلأةءاوه،لأطاإذاكانأقرباء المجدأخد ولأمحألمدمإuم 
مدم.أف ءئسئ قد فهتا والعلم، والعبادة يالتقي مشهورا القريب 



^قضاه1همنيصالإداسبنحن؛ل

زاكزاةثاظا١ا.الئ51خثزوُلبجت، زلأن 1ثيأخقخا، 
زلأيإ-نيا، يوف امرأته عل صل ؟كرْ أبا لأف أحي؛ الروج واكامحه؛ 

بمبها•ها أحؤ 
فته.شخم ا1كئو:ات؛ ١^١ لإف 
أهمغوئثاحوا انتووا لإل ولايته، لعدم المريس،؛ العبد مى لثرأول واّ
َ»َُْاآ[

•يه♦( 

محل

قأفتهنالصلوات، مى لأما والتيه؛ والإنتمبال الطهاوة ثزطها ومذ 
نايرص•

^٧١وونط الرحل وأس حداء الإمام يقوم أف والسلة 

والعدةكالإرث علاقات هناك بل ماسا، بالموت يزول لا المحاخ أف نبي آ ١ ] 
ذلك.أمنة وما والمهر 

يتولفالآل الأف، لاثويد الفقهاث التي:فرصها الأموز هدم أف ه الحمد ]٢[ 
ننالماز محتاؤ الئلأة عي 3، محيت إذا م المسجد، إمام الحناؤ عل الئلأة 

لأوأخي؛ التقوى إل أئرب كان مذ أف شك ولا وبمدموْ، القوى إل أقرب ايث يروق 
الإجاثة.إل أرب كان ض أمي اذ الإنكان وكج ذناء، مقام المقام إذإف يقتضه؛ المقام 

وئوئةءندْأزلمذفكان اون، اوأزثمدته أف -واشُأءاوأ- وا:بمه ]٣[ 
يعوشأف عل بناء وهذا لها، أنر عنده القيام فلاق المرأة؛ ونط وأما الدن، بقية 



٦٧ممباس1لوربمباسمةضاده( 

حيالممام امزأة عل صل ثم وأسه، عند ممام زجل، عل صل آنسا ررأف زوي ثإ 
لأظا'نضلاشِ.مامةلايأة١^، زتط 

حس.حديث، وهدا يعم® مال! منه؟ ممامك، الرجل نمى مئها، مماملث، 

نينوىأمحلهم، الإمام إل نمدم واحده، ديعه حماعة عل بمل زمحودأف 

عسدا،كانوا نإذ الرحال قدم نساء، وحناش وصتان وجال اجتمع هإن 
 Pس نأ ، ^١١٧\ P داَلثننم ين الخارث نزد ءز ززى ج

وراءْاأزا0 ووصعت، الموم، يل مما الصيئ، ممدم وامراة صبي جنانه سهدت، 
هريرْ،وابو قتاذْ، وابو عباس، وان ا"قدوي، نعتد ابو الموم وو علها، محل 

ائ-نواةلإوداود•^^م،ممارا؛
الئتان،ثل ١^ بميم ١^: ؤداJ ض. بمئوو،ل ^١ زلأم 
الثماعة.ؤاحتهنإل 

هداوراءه، عمى ونعلها نر ونطها عند الإمام قام نإذا مكثه، عليها يكون لا النساء 
ذللث،.ق الختكنه أءلم~ -واش 

والممديئ!الاستفهام أداة منها حل>دن، 'اسقهامئة، رأوت،ءر ®هتكيا حملة! [ ١ ] 

إذاالت، س الإuم يقوم أين باب الحائز، محاب داود: وأبو )Tإ^^^ه أخمد الإمام أحرجه )١( 
الرجلمن الإمام يقوم أين جاء ما باب ابنائز، كتاب والرمذىت (، ٣١٩٤)رنم عليه، صل 

علصل إذا الإuم يقوم أين ل جاء ما باب الحاءز، كتاب ماجه: وابن (، ١ ٠ رنم)٤٣ والرأة، 
رمح.بمئ.أنس حديث، من (، ١٤٩٤رقم)الحانة، 



اصضاه1هميه4الإئمأسبجص

رؤؤسهم•مح، يسوى لكف عمر ابن لأف رووبمهم؛ مح< ويسوى 
احتازه. ٥٧١وسط ^١؛ الرجل صدر بجل انه عل يدل ما أتني وعذ 

ئنممةا١ا.مى زاحد كل من لقص اطاس؛ أنو 

نترأي، ثن ءالهه أرآثمدتأ ؤ القرآن• وغثر القرم ق ممره أمثله ولهل>ا ااأهكدا؟اا 
عندالإنان يقف أذ سغي كان ولهذا ينشرول® ررأهم الممديرت ٢[ ١ ]الأساء؛ ضرئ<ه 

حملهأف الظال لقلن لووصل لأيه ه آمحر؛ن ثن ءللهه نقذإ\' ؤ ؤ تعالت قوله 
كد٧ئ،.وليس ه ؤءللهة ل صفه ينثثؤزه 

ُينوقدما اء، ونرجال أصناف اجتمع إذا فالأل الأقرب، هو الأول [ ١ ] 
بميالإمضالذىَشالإيم؟

الماة.م الشياف، م الئجال، 
أمامه؟يمدهم وكيف 

موقفحليكوف ا،لرأة؛ ونط بجداة يكون الرجل رأس أف ُ الملهب' ءالحوابت 
حدة.عل جثازة كل ل للثق مطائا الإمام 

موقفهذا لأف الرأس؛ عند الإمام ؤيقف نواء، رووئهم تكون الثاز(ت والقول 
المرأة.جنان؛ من بالراعاة أحق فكاذ اوجل، جناية من الإمام 

للصوادّح.أقرب والأول 

(.٥١٨(،والإنصاف)Y/١٢١الهداية)ص:انثر: ١



ةتارآااسال3)بمباسلأةضاس(

نحل

ستة!ا-لثوة صلاة وأولكن 

ا.لكلفئهرا مها المام موجب مكتوبه صلاه لأي القيام؛ 
يرلآنتي.ويصأنبم<محها'ل

ماجررصل الص.ت لثوو أرلكنيا؛ مذ وكذ ه معروف الصلاة ق القيام [ ١ ] 
أوالعمومالعنوي، العموم ل فتدحل صلاه وهذه الحديث، ٠ مم1عداااأ ستج ذإ مإو 

والولففالقياس، ا،لعنوي العموم وأما فظاهث، اأالفظئ، ااعموم أما اللفظنر، 
الحتوي.العموم بايإ من جعلها 

الوجونم،،عل يدل لا الفنل عتري لأف الوايع؛ ل عثولكف الاستدلال هذا ]٢[ 
حامظبل ثلاث مذ أيل عل افتصز أنه واحد حزف ءض< يرذ لم ايي. كوف لكذ 

رأبمئوفي *صلوا موله"• لهذا ؤينتأنس الأربع، وجوما عل هذا يدل زاد وقا عليها 
_J،لأيه الوجودسا؛ عل يدل لأ فهذا  ٠٢١أرثعاالنجاثي عل كي أثه ^ أما أصلااُآُ 

الراجح•المول عل الوجوب عل يدل لا والفعل 
رنم)يا؛ا(،حب، عل ناعياصل يطق لم إذاباب تقصرالصلاة، كتاب المحاري: احرحه )١( 

•قو^بمن بن عمران حديث من 
حدثس (، ٦٣١رقم)خماعة، كانوا لاوسامإذا الأذان باب الأذان، محاب الخاوي: أخرجه )٦( 

خ.بمإن.الحريرث، ين مالك 
محابوسالم: (، ١٣٣٣رنم)أربعا، ا.دازة عل اصر باب الجانز، كتاب البخاري: أخرجه )٣( 

هريرةأي حدين، من (، ٩٥١)رقم الحنانة، عل التير باب الحنائز، 



سقضاهاهمهمصالإئماسبجينل

>الأءنلأ3اتيه:الكثاب؛كنو مانحة مح:تي1وبيالأول 
إلهوئال'' المران، ممرأبأم جثارْ عل عباس ابن وصل اكرآنٌ بمرأبأم لم لمن 
نجبصلاه زلامإ البمحاوي• رواه صحح، حديث الثك. تام أومذ الثق، مذ 

كالغلهر'القراءة فيها محوجنت القيام فيها 

عذنهل بن امامه أبو روى ة الثامحق؛ هِفي الئي عل محل أف الراغ• 
الإمام،يكم أذ ا-إثازة عل الصلأة ِفي الثتة أف البل. أصحاد_، مذ وجل 

١^،عق تحق ثم مسه، يخنأل، الأول، ليك' ثني ١^،'--، مزأبمامحة ثم 
مسه.ق مؤا يث1لم م منهذ، _،:؛ ل بمرأ ولا للجثارة، الدعاء ومحلص .، 
رمنثدو(.الشاهم،تي رواه 

الشهدعلتهِفي تحل ي صل نإف ميء '  ٥٠٨^٥١١ق وليس 
 f َ َ٠هح،اسن ص

،إذاطشالين ؛،، IJjJالثاف؛ أذ:نصلأكفى الخابز; 
الإحلأJمحور محلا اقصود  AjSfjابوذاوي. رواه الدعاءا، له محآحلصوا الين عل 
أجزأه.يه دعا وما به، 

علصل اللهم قالت لو بل منهث، أي؛ مونت ثيء  Wiالس عل ت يعني ا ١ ت 
أفشك لا لكذ -كنى، محثد عر والسلأم أو محثد، اف،ءل أوصل محثد، 

الثهأ٠^^١ قال: علك؟ نحل محق ثئل: الض. محإو أمحصل، الثة به جاءت ما 
آحر0.إل .«را' . محثد. عق صل 

كتابت لم وم(، ٦٣٥٧)رنم جف، الّء، عل الصلاة باب اادءرات>، كتاب أحرجه ، ١ ر 
خ.بمتن.بنعجرة حديث،كعب، من ٤(، • )٦ رقم التشهد، بعد الشيه عل الصلاة باب الصلاة، 



٧١هاباسائزرطبسمةضاس( 

اشلإإ«األراممفي اتيه:اّكنو اثدز:

بنأبوأمانة رواْ الذي ه البي عن الحديث فيه صح إذا الرتيب هذا ء ١ ت 
لأفمناسب؛ فهوأيمحا يصح لم و\ئ° فظاهر، اتيرآُ أصحاب ثى رجو عن سهل 

ثمعيججل، اممب عل الثاء نثه؛ من والدعاء له، الدعام هو اثب عل بالصلاة القصود 
الدءاء.م س، الص عل الصلاة 

التك؛يرةق ه البل عل والصلاة الفاقة، ءغ؛جلبقراءة افب عل الثاء فهنا 
والدةاةوأشم، ٣ لأنت الُام؛ لكذ:ثوأبالاوثاء الثالثة، j للت والدعاء الخانة، 

ومنهمومثثا،ا لحيتا اعقر ررالثهم تقول؛ فاث يديه بئن الذي الميئ فيه يدحل العام 
مناسبوهذا وارحمهاا ثه اعقر رراللهم له؛ فتقول بخصوصه له ثدعو ثم اليت، هذا 

حذا.

م؛السلأماش، عل بالثاء ثيدأ ^؛-^، ١١ق اش>يات وهو؛ يظترا، له ذكرنا وقد 
باللامويوأت الصالحين، اممب عباد عل باللام ثم عليك، باللام ثم ه، التح، عل، 

الأمهفؤأ الؤسول ولأن ٠ ررائدأمساكاار التح،.قالت لأل العموم؛ يوف ءليلئ، 
اشِالثالحين«رم.هماد »اثمتاؤءل هكذاقال؛

وأحرجه(، ٣٦٠)؛/ المدرك j وسكم (، Yor/U)الصف j شب ي ابن أخترجه )١( 
أصحابمن رجال، عن ٠؛،،؛ يذكر ولم (، ١٩٨٩رنم)الدعاء، باب الجائز، كتاب ت ائي الن

المي،س•
جابرحديث، من (، ٩٩٧)رنم بالض، الفقة ق الابتداء باب الزكاة، كتاب لم: مأحرجه )٢( 

هنئ.
الصلاة،كتاب ت لم وم(، ١٨٣ ) رنم الأجرة، ق التشهد باب الأذان، كتاب البخاري! أحرجه )٣( 

هههة.عري مبن اقه عبد حديثا من (، ٤٠٢)رنم الصلاة، ق التنهد باب 



نحل

والمحد،اينآ0 محبثر يديهِو يزلإ عمرلكف لأل ييتم؛ كل بع اليدين زمع 
كككبثرْاولع فيها مس معود، ولا بتجود طرمها يتحل لا ئكبثرْ و\لإا 

اإظةJظ١١١عباس ابن لحديث الفاقة؛ مع نورة قراءْ بجور هل قائل• ئال، فإذ 
منه١١؟ومحورة ١١نيادة! فيه الذي 

أحيائا.قصثرة نورة الفاثئة مع بمرأ يجورأف فابواب■ 
الختائزتتكبثرات من ثكبيتة كل ل يديه يري ان هوالصحيح وهذا [ ١ ل 

كا' سُ البي إل مرفوعا صح بل ا عم.بممحار ابن عن صح لاين أولا؛ 
آ,البارير ثح عل حاثته ق باز بن العزيز عبد الشخ صححه 

حبجزكة بدون آثتر ض \ل الأمماj لكان دنه لم:زئغ لو لأنهُ 
ركؤع،إما إلا؛حدكة؛ وكن إل ركن ثى انتقال محها ليي الصلوات ذكل الصلوات، 
سّ،البت عل الصلاة إل الفاقة نراءة مى يتمل وهنا أومعود، أوتام، أوشجوي، 

١(. ٩٨٧رقم)الدياء، باب الخناتز، كتاب ت ائي النأحرحه )١( 
لاليدين رسر حزء ل ووصله الحنانة، عل الصلاة منة باب الحناتز، كتاب البخاري؛ علمه )٢( 

(.١٠٥رنم)الصلاة، 
(.٨٤١٧(رنم)٢٠٨ Ja)أخرحهالطراقيالأوط )٢١( 
١(. ٤٨/ ١٣باز)ابن فتاوى محمرع واننلر (، ١ ٩ ٠ ازري)٣; فتح )٤( 



٧٢ممد،اسمربمباسمةضاس( 

الم؛ادن،امشيمأث ؤ؛!١ دعال1 اف، لثوو القزاءة؛ مبل الإنتعادة والئاق! 

الصلوات.ق العهود حلاف وهذا انتقالابلاحزكة، صار الكيJ محرد ائتمحزعل فإذا 
كلق يديه الإنسان يرح أف الثق مى أف عل يدل كلاهما والحديث فالقياس 

الحنانة.صلاة ل تكبيرة 

علالقرآو يكزن إذا لكن ف\ص القرآف قزأت إذا ثهثه: ماله هدم [ ١ ] 
يتعيد؛ولا ^الآياتا ينتنهد داما الرسول. لأف للأستعادة؛ حاجه فلا ساهي. انه 

أوالأستدلأل.الأمتثهاذ يصد إد،ا القراء٥، يقصد لم لأية 
الشيطانمى باش أعوذ تا3لئؤئاقت اش لمول يقول• الناس يعص أف والعجب 

باشأعود الأتعال: يمل ولم هكذا، اممه يمل لم ]الثرح:ب[ 4 الرجي،ت.آمبمث،اثن 
هل.هولدللث، لالثرح؛لإ-ح[؛ ؟ا؛ ره ا'وأرإك ثآنمب معت ُؤؤدا الرجي، الشيْلان من 
ؤبمأبالئق، ينثئسكوا أذ يرنوول الدين الناس بمس عل رد المح، الأحطاع مل 

الثنة؟جاءت حيث الثنة يطبق أف نجب لكذ أوادوال ما 
مىمقعده كتب، وقد إلا أحي• مى منحم ررما س• الّمح، حديف د-اهلهذا إذا فنحن 

مميئل اصلوا ررلأ، قال; اشِ؟ رسول يا نمحل أملأ قالوا: النار،( من زضدة الحي 
وقزأ،استعاد م الحديث،: ق وليس ]الاول:ه[ 4 ثأم محل تذ ؤ»أما قرأ: ثم ا لهااُ حلى لثا 

ممرةلهداؤوأممه 

وأخرحه(، ٤٩٤٥رنم)وامره، آعش ن ؤءأق تعال؛ قوله باب التضر، كناب اJخارىت أحرجه )١( 
بنعل حديث، من (، ٢٦٤٧)رنم أمه، بطن ق الادمي حلق كيفية باب القدر، كتاب لم: م

زْ.ةقن.اىطالب، 



صاضاه1نينيصاسمماسبجضل ٧٤

يرو•لكف اللمي. لأف بالقراءؤ؛ الإنرار ت الثالث 
ووىوهوما : اللمي بدعا؟ ظئنلم؛ن ؤلوابديه يدعولقسه أف الراع• 

ماو:١^٥ ي تل اشِهإذا زئوو لكف ئال: أسه ض الأخظأ أبو 
وأثثاuااودٌكرئا ويوئا، وصفردا وع1ينا، ومسا لخيثا اعمر رراللهم 
ِ ٌ ٌِ صحح.حديث 

جنزاد:متيكةظيءل
صثلأتحكس«ااا^موسمومحث١صمحمالإبم 

ؤ؛ياتعال؛ قوله بعموم أحد أوقال ثابت، وايه الئق، مى ايه لوفرض لكن 
وثيمظ،ثمدا قزأه وم؛ انتثهادا هنأه م! يئنل ]الأءل:ااه[ ه أش ستعد ١٠امءال مأت 
ولكنثازصن،ه ؤث ؤ؛، الرجيم الشيطان من بافب أعود تعالت اممه قال مل• لا ملثا• 
الاسعاذةفاجعل معئ»آ>صنه ^؛٠١ ^١^ اش قال الرجيم، السيهلان مى بافب أعود قل؛ 

ءغ؛؛بمل.اش قال هل! ثم منك، 
هلمحأحيه منا منأحيثه اللهم الفقهاءت بعض ذ °ؤأما هوالصوان،، هدا [ ]١ 
توالصحيح بصحح، ليس اللمظ هدا أظن التق، عل فتومه مثا يوفيه ومن الإسلام، 

الإسلام،للحياة ^٥^٥؟^ البي احتار وإد،ا ُ الإيءان'اُ عل قومه بثا ثومحه لأيمن 
الشالدئيا ق لحظة وآخر الهاو_ا، ق ما عل يكود إد،ا الحان، لأف الإيإف؛ وللمويت، 

ائت،عل الصلاة ق يقول ما باب الخاتن، كاب والترض: (، ٣٦٤أحمد)٢; الإuم أخرجه ;١( 
(،١٤ ٩٨رنم)الخانة، صلاة ل الدعام ق حاء ما باب الخائن، كتاب ماجه; وابن (، ١ * ٢ رنم)٤ 

رً.بمثن.هريرة أي حديث، من 



ةت1وااس1لن>طباسمةضاس(

ولكملنا عئتم أذ اض نأل القيامة، يوم عليها يبعث التي هي الإنسان عليها يموت 
الإيان•

الإنسانكان ؤإذ حتى ظاهتا الإسلام فتكفي مجتمع، هع فالحياة الحياة، أما 
فلا>ا،عي ض الماز بمشب؛ أذ مي: فلايا، الإسلام المقصود لأة ثنافئا؛ 

وازت،الحياة ب؛ن الثري، ءثوائ!هةئم احتاوالبي ولهدا ءَأظ؛ افب عل وحساثم 
الإيإن،،.عل ارقتوثه فال: الموت ول ٢^٠٦ عل ر>هأخيه قال: الحياة ففي 

الاستسلاملإلنا: تاِفي وهذا مئا«راء آلحثه ض قال: . ١^٠ قائل: ئال ^١ 
ولوظا>ا؟

:فئنص أن الثاز آسئ »لأ قال: قؤئصمُ اوتسول إة ئلنا: 
فالمنافقمنا، فيكون ءلاما؛ له أصحاب، لأتم أصحابه؛ من المنافق^را محجعل ا أصحابه١،ر 

عدوثا.كان ؤإن ظاهزا، منا 

الخطاب،أف عل يدو< وهذا أتى، ؤإبلمسز لأدم سجد أف الملأتكه اممة أمز فمثلا 
معهمكان إبليس لكي لاوترة:أ"ا[ ه لآ؛نلسكن ظنا وإذ ؤ يقول: اا؛ه أف مع إليه، موجه 

(،٣٢ ٠١)رنم للمست،، الدهاء باب الحنائز، كتاب وأبوداويت (، ٣٦٨)Y/أحد الإمام أحرجه )١( 
كتابماجه؛ وابن (، ١٠٢٤رنم)الميت، عل الصلاة ق يهول، ما باب الحناتز، كتاب والرُذي• 

هريرةأب حديث، من (، ١٤٩٨)رنم الحنانة، عل الصلاة ل الدهاء ل جاء محا باب الحنائز، 
ئهبمته.

قتثغزأم آم لهتِ ءقإ_تّكنعئزب ^٣!؛ قوله؛ باب القرآن، ضر كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 
(،١ ٠  ٦٣رقم)الخوارج، ذكر باب الزكاة، كتاب وسلم: (، ٤ ٩ ٠ رقم)٥ ه، م زقفزآقث لم 
ظيمحه•جابر حدين، من 



اصضاه1ضنيههالإئماصبجينل ٧٦

للإنلأم،هديتها وانث حلمتها واث زئيا، اث ءاللهم آحزت حديث وق 
ابوداود.وواه له؛؛ ماعفر شمعاء جسا وعلأنسها، بترها أعلم وانث مصتها، وانثر 

تدعائه مذ ثحففنغ حناوة عل ه البث صل ياوت مالك بن عوف وعذ 
ؤاعسأةمدحلت، ووثغ ئرله، وأكرم عنه، واغم وعافه وازخمه، له اعفن رراللهم 

ؤأندل4الدس، من الأيص الثوب صش ء الخطايا مذ ومه ^١^، واكلج يالما■؟ 
،٤٤١ختامنننجه،ثأئط ^٤١ ختامذئاوْ،وأهلأغتامننم، ^١ 

^١٥اثت. دلك أئا أكوذ أف محت، حص النار،ا ؤعداب ١^ عداب من وأعدم 
٠مسميم اصلا[ُء

وليلكعملا؛ ولا أصلا مهم فليس نور، مذ حلموا وهم نار مذ حلق لأنث منهم؛ وليس 
حم.متثتئ فيهم مئدبج لأيه معهم؛ إليه الخطاب، وحة لكنه نجدوا، وهم انككتر 

^١^٥٠^١ )شلث صم؛لأفملئ;
عليمخي يكاد ولا وكدر، وعناء ويمس، ثماء دار الدثا دار لأن واصح؛ دارْ" 

الشاعر;قال ك،ا فيه، ثناء بعده والدي إلا فيه يثر يوم الإنسان 

ثُىاءثينمنثؤدنمنثا ثاوبوم علثموم 
اشُووكييش ابؤ، م مذ اف الإنكان إذا ذللخ، فيها ليس الأحزة داث لكذ 

الدثا.دار مذ ثم الأحره فالدار منهم، 

بنعوف حديث من (، ٩٦٣رمم)الصلاة، ق للمسن، الدعا■، باب، الخنائز، كتاب، ت لم مأحرجه )١( 
قأ.؛تن.مالك، 

مالكلأبن الشاب الكاب وشرح ، ( ٨٦لسويه)\/ الكتاب انئلر: تولم،، بن لكر المت، )٢( 
/((٣٤٦.)



٧٧هن1باسادزابمباسمةضاس( 

زهزظذ>ا وثاود:ؤ اخط اللهأ الأنتغفارلأ: هاذ نيو طفلا لكذ ؤإذ 
وألحمهدصالحشفأحوومحا، موانينهإ،لإ]او؛ واختا،ونلما 

ا-اقحيم...................عداب بنعتك نقه إيزاهيلم، كمالا ق واخط المومنتن، 

أهلؤ؟مذ نحر فمذ إشكاو، مها يكوذ قد هدم أملؤ* مذ ■؛وا *آهلا قولان 
الحور•الجواب؛ 

الختحيهم نحر؟ نحرأوبموآدم هم هل يهذ، كلفث الحور حاو؛ ثل وعل 
محوءمن أئلك وصف اض عج إذا وهنا الوصف، يبدل وتكون العني، ببدل تكون 

يرمؤ يقول• الاه أليس منهم، بنحر أبدللث، الله إف يمالت فإيه معامالإ حنن إل معامله 
زكنثنيJ؛، م، الأرص هي الأرص أف مع تإيرامم:م؛[؟ آلآمح،4 عثد آهو ندت 

L^J.،

معه،يكونول لا أزواجه أل ذللتج بمي لا روجؤ* يذ نحرا لاروجا بمال• وكذلائ< 
عليهاكانوا التي الحال عر أحزى بحال أخوالهم تعال افه يبدل لكذ معه، يكونوف فهم 

فيالدثا.

قنيباب، من هذ>ا هل ؛ التاءر دللثه آنا أكوف أذ تمست، خص ١٠;مح.,ءنئ1 وهزله 
الوب،

يد"عولا مذ عله يصل ربا لأيد•وى لأنه الدعاء؛ هدا م مذ بل لا، فايوابت 
قؤأصبممُ.١^، عله لأيتل وثث،ا ١^، ٥^١ 

بنعوف حديث عن (، ٩٦٣)رنم الصلاة، ق للميت الدعاء باب الخنائر، كتاب مسلمت حرجه أا 
مالك



UA صضاه،نييه4اسممأسبذ،ضل

ئًثاا".لأئظلم!لأ الثم نإذلي:مئث؛ين؛صص: 
ا•ووايثم،ا غل ^ محها وقزبمي قيلا■ الرابنؤ بمت ثقفن أن الخاثس- 

به،وآتوا أحاديغ عدة من نءهإسث الُلإة بعض بنته للطمل الدعاء هذا [ ١ ت 
نن.أنمأف ١^، لأف ؤأ-ما« ذظ ذزلأ ذخئاِلناِلدئؤ ١-^ )اال1هأ 

الاررُمن له مرا كانوا الولد من وائان الولد من ثلاة لة نات 

أيقافهو إبراهيماا 'كماوه ق واجعله ا،لؤمن؛و،، ملف ارألخئه؛ضال محولة! وأما 
ألفاظبعص ق حاءذلك ك،ا ، إبراهيلمعند الؤمن١ر( صياذ أن عل ثناء 

حدث

كئثود١لوا! العذم، أهل عر أفكن محمد الحأحم،ا عداب ®قوثرمحك محوله؛ وأما 
؟٣٥١عنه وبع محي ]ثه إذ يعيب؛ /١ أثه مع الحء>يم ءداب الثه يمه بأذ له يدعى 

قجهنم عل الناس- -ورود الورود عند يكول هدا بأل بعضهم فاحاب 
ثيتزجواب ولكنة الأمحلفال، ؤمتهم المرور، ذلك من يتعدب قد اف الإنمحإف الصزاط، 

كاما.لكان والأم والثواب باوجمة لوالدته ولودط ثابتا، ليس 
مث،فها، ذكز لا أنة ذ١لدهن أحمدرأ؛ الإuم عن رزاتن أي: ]٢[ 

ومساومت(، ١٢٤)٩ رقم فاحتب، ولد له ْات من ضل باب الخنائر، كتاب البخارىت أحرجه )١، 
سعيدأي حديث من ٢(، )٣'٢٦ رنم فيحسبه، ولد له يمرت من ضل باب والصلة، الر كتاب 

ت.تق.الخيري 
حديثمن (، ١٣٨٦)رنم المشركن، أولاد ق قيل ما باب الخنائر، كتاب البحاري• أحرجه )٢( 

ئهئبمه.حندب بن سمرة 
٢(. ١٠))/و١لوجهين الروايتين انظرت )٣( 



٧٩ةت1باسلو)بمباسمةضاس( 

وقيل!يسالم، ثم مه إليه يراد ما مدر وقوف أيقا، طويلا ليس والوقوف ثلم، ثم 
ؤاعفزلثاثق«.ثَلأشثابمة، لأمئ1اأخزة، »الثهأ وهوأذيقول: ذكت،  LfiJ؛

النار®.'عنااب ؤثاالآحرةحثنه، ول *رنتاآتثاقالدساحسنه، يهول،• إيه وقيل• 

العلإء.يعفى من استحسان لكنه ءفييأكلأْؤئم، البي عن يرد لم هذا وكل 
^بمثلأمحنابموة(احإحلأص

للش،.الدعاء 

وحفورياحلاص يدعوله اله معناه للميت، الدعاء إحلاص لأل لا؛ ءالخوارس،: 
اعقرلحثناررالثهم يقول،؛ الثئول، كان ولهلءا ؛الدعاء، الست، إفراد معناه وليس ئلت،، 

آخره.إل ' ١١٠٠وعاثيناّ..ومسناوثاهد.دا 

ليسضاذكث.ضاذكئأولأ؟واثف4:
االؤلم_،كلام وظاهئ ^"؛^١، فيها أف )بم'س' أحمد الإمام عن الثايه والروايه 

روايمن®®عل قال،؛ بل الأخرى، عل واحدة يندم لم لأثه محنناؤسان؛ الروائي أف 
الإسلام'ثيح لأن فحنن؛ حننه® الآحرْ ول حننه الدئيا آساِز رررتنا قال،؛ فمي 

دخا٤ة.١^ ^٠١ ه؛ U ^^١ ١^، إف ال؛ قح 
(،٣٢• رنم)١ للمتؤ، الر.ءاء باب، الخناتز، كاب وأبوداود: (، ٣٦٨)T/أحمد الإمام )١(أخرجه 

كتابماجه! وابن (، ١٠٢٤)رنم الت،، عل الصلاة ق يمول، ما باب الجناثز، كتاب والرءال-تمات 
هريرةأي حدين، مجن ١(،  ٤٩٨)رقم الحنانة، عل الصلاة ق الدعاء ق حاء ما باب الحناتز، 

نههبمتن.
(ب٢٦٦/٢٢)٢(محموعاكاوى)



جتارةعل صل الثى. أف روي ئ ثماله؛ عل يمينه بمع أف الثادزت 
مصعمحث؛هءمحالخ•

اشيم.و الإ3مما0 الثايع: 

محو

الفامحة؛مءبمد ^١؛؛ لألا افئفف، م نبماثا لأو ١^٤؛ زلأين 
لدلك.

مينصززى1لاتيهطإم
ولأنهأجإغ•ا-إثوزجاي، وواه واحدْ. سئمه ا-بمناوة 

!لثلأصءحاُسامن ستة عن زاحده الخنازة;نيثأ عق \ذئزوإ أحمد: م1ل 
'•ص(إيراباا ١^^٩ فته ولتس .، 

:•••••••••اشمث عن المئهورْ لأبأ ثيران؛ أزغ عل الزيادْ نس ولا 
قشيئا الفامحة بعد مزأ أذ بأس لا بأيه القوJ يكز ;َئذأنثذ \لوق1أ وئوأف [ ١ ] 

قنثنن الفاثئة بعد شيئا قزأ إذا فيقال: يتث، لأو4 جيدا؛ هدا لكان الأحيان بعض 
المأموممرا أف فلابد القراءة الإمام وأطال مأموما كان إذا محمثإ ولا الأحيان، بعض 

الإماآمن؛ مل محإلت 
التاُعاى.أممه مى لأئه 5؟^a^؛ النحعثر إبرامي؛ر اثه الظاهؤ ]٢[ 



٨١ممباسائو)بساسمةضاده( 

ىكي لإذ ١^٠. أزو م زقاق: أزح م الأاز صث زجغ 
اللمي.لكف زماق؛ حمتا، جنآوأ عل كي أويم بن ئإ لأف المأموم؛ وبعه جاو، 

تكتثا.نزاةسم؛.

ؤإذكو^لآبجالادةمثن1أولإلال اخازة زةنة:لأتاعبجا.
وزايتازإمميه ستاأوستعا 

همحصضتيهمحكٍتجا

بلمستوثة، عتئ يقال؛ م قوأئاذ٥ؤئم البي عن يجش أف عريب هذا ]١[ 
هو٥^١ أزبما، ت5ت أذ البن. بىلأأ أكؤ كان ؤإذ ب، حمنا يهن أف ين 

سودينأنلإنهراُأإدافلأإز،
الثق.سر مذ وهدا 

والخامثة؟الرابعة ، juما يقول ماذا يقال؛ أذ يمي ولكي 
الدئ؛ينلت أكث^1 أذ أزذت إذا ز اجتهادا م تجا، هذا ي أم لا 

نكو0أف ونرحوافه الرابعة، التكب؛رة يعد الخاص والدعاء الثاكة، التك«.بمرة بحد العام 
الصواب.إل هدا ق موؤيئ 

عليه،المصل لصلاح وليس احياوالإمام، إل واحعة آك؛\را><تا أدع عل والزيادة 
سجمغالإاكوومحث،._^، 

أرقمبن نيد حديث من (، ٩٥٧)رقم الشر، عل الصلاة باب الخاتن، كتاب ت لم مأحرجه )١( 



اسقضاه1همهمصاسمماصبجضو ٨٢

وأصحابهس امح، عن المقهور لأف فها؛ المأموم سئه ولا كور، لا والئاته: 

الصنح.ق لكلقنوت ه، افتغل إدا إمامه مثاوهة له قز قلم 
يتبحأف 3؛^؛، أحمد• محال هبله• يسلم ولم يثابعه، لم نبع عل زاد ؤإف 

ا'ا

قفل
ْمَ  فالقة -؟ي إف ئأ عي، الئاقه كي احترى هحي؛ جنارة عل كو لإف 

ثكبتراتتبغ يتم لم علتهن، اوابعه كو جيء إف ثم علتهن، اقالة كث 
مءبأنيلاتكلإعا؛•••••••"""••••

ي،لأمحلم:رذأئثِسم.
فءاذا:ضعللأموم؟ةالقائل:إذاكوالإمايلأئاويم فان 

و:كتالارلمومحو%>ض
الكفالة.

نجبفهل ذكبثرات، ثلاث إلا يكن فلم مثت، عل صق إمام القائزت هال ءإ0 
محدده؟مده لها فهل وجثغ ؤإذا الدين؟ بعد عليه الصلاه 

راُعةقيأق الخال؛ ق يكنها إذا إلا الصلاة يعيد أف عليه نجب فالخوابت 
الم؛ر.عف بمل دفن قد \.ؤئ كان وإذا وس.ئلم، 



٨٢مموااسم)بمباسلأةضاس( 

وكلامحاأرح، مذ ا-قامثة مصان أو سبع، عل امحبمو زيادة إل محي قلا 

ئ/؛الثلأم لأف محز؛ لإ الإنام شلأم ء زمحا الأول أنل أنائ نإف 
يأببؤ•لم 

ؤيدعوالني. عل يصل الخامتة ول المامحه. الكنية ل ؤيقزأ 
؛.١^١٢بمع الأزكاذ فئل \ص':< و ي 

بأحرى،حيء ثم الأول، التكببمره عليها فكم جناره، قدمت يعني! ]١[ 
إلفتحتاج دثالثة جيء يم حمس، للأول وستكون تكبثراُت،، أوع تحتاج فالأحرى 

اربعا،عليها فكمث بالرابعة، جيء ثم حمسا، والثانتؤ يسا، الأول تكبثرات، فتكون أرع، 
جي؛فإذا أزبما، والرابمة خمنا، واكاكة سئا، واكانت تبما، ه تيوئ وتكوذ 

للأول،بالثنيه السع عل الزياد٥ إما ذللث، من يلزم لأيه معهم؛ ثدحل لا بحامتة 
الخنائز.مع يدحلونيا لا يقاو! وحينئذ للاحبمتة، يالئنتة الأرع عن القص ؤإثا 

الأمراضْع أثا الأموات، وكثرة الأوبئة زمن ق لي ربإ منائل وهذه 
صلاةعليها ؤيصل *بميعا ببما يوش اُبمتائر لأل محر؛ لا هذا أف فالظ-اهر المعتاد والويت، 
واحدئ.

ممدللأ؛وو دعا قاف ^، Suيدغ لم إذ هذا السادنة، ل لهم يدعو هئز.( ]٢[ 
إذاP للأول، بالمحه الزنوو عل الئلأة محل وهي بالفاقة، ندا موف لكة انتهى، 

وللأولاي.، عل الفلاة محو للثامحه بالمحة وهي لها، الفاقة قزأ الثالثه 
الدعاء.ئ ق مقزأالفائ،لإ؛ض ١^١^ لأيت،،ضتيلإل الدعاء محل 



^قضادلامهمصالإئماستيءن؛ل ٨٤

محل

يدحلكأ معه، يحل محبيوثتن بئ الإمام مأدزك الصلاة يعص ثبي زمن 
الصلوات.ساتر معهِفى 

يشتغلمحلا كزكعة محبيتة كل لأل معه؛ فيهم الإمام كقبثز ينتظر انه وعنه؛ 
بمفاثهارا'

٥;!الفامحهلم نن صلاة تبملل بحيث والدِئاةأزلكف الفائ هل ئائل: قال فإن 
ويدغ؟

ررلأمكنلإ:مأبمامحهالكثاص،«را*قال.: الفائوكن، أثا فالخواب: 
وءنيها.ا-إقنارة ل عام وهدا 

وجده؟حال أي عل الإمام ْع يدحل هل ت يعني [ ١ ] 
^،١١مول لعموم وجيم؛ حال أي عل معه يدحل ايه والصواب، ت مولي منه يكر 

«ايممحامحأوا«رى.
بوق،للمبالنبة تكبيرة أول هذه لأف الفاقثه؛ يمزأ هل الأل معه لوذحل أما 

الأن؟الإمام يدعوبه أويدعوبإ 

ومسالم!(، ٧٥٦)رنم وااأ«وم، للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب اJخارى: أحرجه )١( 
بنعبادة حدين، من (، ٣٩٤)رقم ركعة، كل ق الفانحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب 

ئْ.بمثن.الصامت 
الماجد،كتاب ومسلم! (، ٦٣٦رقم)الصلاة، إل يعي لا باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

رْ؛هدبمتئ.هريرة أي حديث، من (، ٦٠٢رنم)وسكينة، بوقار الصلاة إتيان استحباب باب 



٨٥ممباسام)0باسمةضي( 

ررؤظد1مسا«.لخنواتيه:الإuمشuمح؛ هإذاتق٢
عمنايى لأل بأس؛ ملأ مص ولم تلمم نإل متتاُعا. مضه الخرقيت مال 

ماتما مصاء نجب ملم القيام حال ْثواله هقرات زلأي لابمفي، مال؛ ;جئمحئ 
العيد.ككفبيرات مئها، 

ممضبا-يناره رح إلاأذ صمته، عل مضه وابوا-قطامحات الماصى ومال 
له•دض مذ لعدم متواليا؛ 

يواتا تصغ لا أبجا رزا;ه محئ و\م د1مش يمضه م خ مإذ 
^^١".ثائر 

مخةلذلإ:ئنأحا،لأد4ُترفيأ
قضىيم الفريصة، أثناء ق معه يحل لو ما بخلاف الإمام، نحالثه فيه يظهر لا الفامحه 

مماتا.الإمام فاكه فيه بملهث فإنه فاته، ما 
^٥١صل اللمي لقول الإمام؛ يدعوبه ما بمرأ إيه يقال؛ أف عشل اكاز،ت الوجه 

مذالإمام تسليم بعد يتمآكذ لا رب،ا ولأنه مصلوا® أدركتم  ١٠*وسلم! آله وعل عليه 
للميت.وهوالدعاء اكت عل بالصلاة مقصود هوأعظم ما فيفوت فاثه، ما قضاء 

مىيتنغن حتى ئمى سوف اءقنارة كانت إذا فنقول! احت،الأت، ثلاث هده [ ١ ] 
فاثه.ما حتب عل مليمفى والدعاء؛ التكبر 

مالهائل!كيفهمالآازة؟فإذا 



سقضاه1همنيصالإئماصتيءنبو ٨٦

وصارخمنة، وحفز محمورا، العاJد كان إذا فيإ ا-بمازْ ثمى أف يمكن نقووت 
العثرْهؤلاء يتم حتى رمع لا الآازْ ثثى أذ يمكن فإله عثزة، يمفوو الذين 

الزحام.تخم، حتى حملها ق فستفلرول ثديي زحام هناك أويكوف ئامم، ما 

معل،فإل اجازة يرخ أن مل صمته عل فائه ما يمؤؤ أف يمكن كاف إذا الهم■ 
حالان:الاذ نميا يكن لا كان ؤإذا 

١^^٢٠الخاوالآول:أوبماع 
الإمام.مع يلم أف الثانية: الحال 

به؛الصلاة تطل أما الولث يكر فقد الإمام مع سلامة أما فتقول: 
لهأو ظهث ١^^، وص بمائ، أن4ُ ذكز فقد ١^ قاط وأثا إتماِمها، ور طي لأنهُ 

لثالأيه الإمام؛ مع يطم أف ؤإما رخ، أف مل ويّتهي التكثو يناغ أف إثا الخيار• 
تميالفريضه، مضيت فالأن الكماية- مرمحى ~أي: الفرصن انتهى الإمام محلاه اقهغ 

أحسنالايعه أف شك لا لكن التطؤع، من يمج أذ له بجور والإنسان ثطوعا، عداه ما 
فاثه.ما يفقئ أل يوف الإمام مع يصل كؤيه من 

متوالة،أكمث.. ١^ أكمث.. ؛ ٧٥١أكم.. ١^ أكث.. ؛ ٧٥١يقول: أف اثابعة وكتمه 
بجؤلظى كانت إذ أثا ١^١^؛، تزلإ أذ نحثى كان ^١ هدا ثعاء، بدون ؤيخل؛ 

صمته.عل فائه ما 



٨٧مماباس1م)ئباسمةضاده( 

قفل

ينتظئمإية الوئ، إلا أحد حفور يكظر ولم دمنه، إل W علتؤ صلا ؤإدا 
ويرادى•جاعه عله صلا علته يصل لم مى حصر لإف التم. عله محس لم ما 

ُرْصل وس ؛• اتير.؛١ أصحادس، مذ  oJLpمعله مد بدبك، باس لا ١•؛؛^؛ مال، 
بخةاإتالألأبجهاأل......„.........سوُإةادبملأيمج، 

عنوزد قد دام فإ حماعة، اقت، عل الصلاة إعادة أنكز لن وجه لا إذن: [ ١ ] 
عليهصل اثت، عل الصلاة اف الأنقانت ماذا مدؤة، نم فهم الصحابة 

حماعه.عليه صلزا أحد معه كان ؤإل أحد، معه يئذ لم إل وحد0 
معهم؟الصلاة يعيدوا أف للمصالئ يس هل ولكذ 

قولهلعموم بمس؛ قال،: ئذ ومنهم يكنه، قالات مذ العناء فمذ قولازت فيها 
ررإذاطجلرخالئظلإمحختنحيخماعؤهثشنههإِبمَص

ناه>ا،.

الاحريذ.مع يعيدها لا عليها صل مذ أف أي؛ الأف، الأوو عل والعمل 
التنامض،مذ شيئا المولمؤ كلام ق إف ونقوو: متلم، عم هدا ]٢[ 

نظن.كلامه ففي ثامله، واكانيه عليها؟ الحاعة بإعادة بأس لا إثه قال• أليس 

أدركثم منزله ق صل نمن باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ١١٦ )إ/ أخمد الإمام حرجه أ ا
يدركنم وحدْ يصل الرجل ل جاء ما باب الصلاة، كتاب والرطىت (، ٥٧٥رنم)الخ،اعة، 
وحده،صل لن الخ،اعة مع الفجر إعادة باب الإمامة، كتاب ت اني والن٢(، ١ رنم)٩ الخ،اعة، 

الأسودبن يزيد حديث، من (، ٨٥٨)رنم 



اصضاه1ينيصالإئماسبجضو ٨٨

مرانه عباس اس روى ة '؛ ^٩١ عل صل دفن حز عليؤ الصلأْ داسه ومن 
عثؤ.مممى حكة. وصلوا د1مهلم ' مسوذا م عل اللمي. بع 

يمَلأ زآنت امحيدى■ ^١؛ بمم« محادة:ندنا؛_ تن تنب أم ئل نل 

أومعمرابه، مذ حصيصه هناك لكن أوإذا ميت، كل ق نق هذا هل لكذ ا ١ ل 
ذلك؟ساوت،أوماأيئ 

أJلإنولسضلضكلتذUتولمبجالفناهث: 
ماتقريب له إنسان لكن لو وكيلك المجد، مم لكنت، التي الرأه إلا جثازية 

فلابأس•مْ عل فصل ولم؛ئصرجنارية 
منعل تحل، للمقابر يوم كل هرج بحيئ مات ءر،كلمن تحل، يقال؛ أف أما 

ثنلث.فيه فهذا عليه الصلاة محصر لم وأنت، يقذ، 
القبور.إل ممرنا ليس وخدم، معناه؛ النبوي ]٢[ 

>ئاواأللف،با0 امتدلأو ]٣[ 
وهذ0تحديدا، ليس مصادقه— ~أتم،ت اتثاما وغ ما لأف القييي•؛ عل فيه دليل لا بثهر 
ولوبعديصل فنقول؛ هذا وعل مطلئا® فيه انوة فلا اماما وقع ما ®أن معروئه؛ قاعده 

امح-لكنالض؟
بنمعيد عن (، ١ ٠ رقم)٨٣ اشر، عل الملأ٥ ل حاء ما باب الخنائز، كتاب الرمن.ىت أخرجه !١( 

■مصلأ اييب 



مماو،اسائو)طباسمءضاسا

نحل

العائس،.عل الصلاة وتحوو 

والأولواجي، بأي ق لولكثا ما لدليل ثزط، حضووه لأو نحوو؛ لا ت وعنه 

.ء>م

فته،نايث، الدى اي التجاثيِفي ثنى الين. أف ابو وروى 
•^ ^؛١١منس أربعا. علئه وكم اأصل ق حم نحس 

علصلأتئ تصغ ص وأنث، مات، قد ١^ هذا لكن وإذا بماُل: ما أم^، 
مثلأمم، ض؛ ظ ^ م أذ مل أو توثد أف مل لكُتج إذا وأثا عيه، صل ؛^، ٤١

المرعل الصلاة به محدد ما اوبخ فهدا أصلا، الحال، هذه ق عله بالصلاة محاطس، 
اقيا•أوعو(

ماح،لا له افه انع ليت نقول( للتئج! يدعو أف محب الإنسان وصار ا،لدة فاتت، فإف 
يعدآ ر أمه هم ه البي زار فقد ته، بأس لا هذا فإل مأرْ، عند له افه وايغ همء، رر 

القحإل ثدهث، أل( الأف لما يس لا ولهذا الصلاة؛ عل كلامنا لكذ عديدة، منواُت، 
وعمربكر وأي( . الني عل محلا أن ولا ج.;ءته، عماذ الؤمنمأ أمم عل وثمل 

كجر؛.بأرمان مثا ماتوا لأقم ا'إذارْ؛ صلاه 
الصلاةنس إيه يقول،ت من )؛جوظ' العاو،اء فمن خلافج، فيها المسألة هذه [ ]١ 

للاسحباصؤ.لامحا للنغ ذلخا ب)محوز(؛ ها ق>ةآثئ ١^^، وقم الغام،، عل 

(،٩٧٦)رقم أمه، قر نيارة ق مبمثل ربه النيئ استدان باب الحنائر، كتاب مسلمت أحرجه آ ١ ) 
هريرةأي حديث من 



صقضاهاهمنيصاسمماسبجءنبل

منالطإء بعص إف حش عان-،، كز عل بمل يقول: نن همحآسئ العاإء محمى 
اليومهذا ق مات مذ كز عل الحنانة صلاة صل ينام أف أراد إذا القول هذا ي ايالعي 

الثىعن ترد لم فإما فيها، إسكال لا بدعة وهذه االسلمين، من 
الحاصر.بصلاة اكتفاء غائب،؛ عل يصل لا قال؛ مذ الطإ؛ محمذ 

محاثله مات الذي الغاني كان إذا و ومحال: محئل، نذ ذج الطإء ؤمذ 
يصلفاثه العامة؛ ا،لصالح مذ ذلك أفته ما أو دماع أو أومال علم إما لسالماث اق 

نملاكا اقاثؤر١ا؛ عل اي بصلاة كلها والحئه فلا، محإلأ عيه، 
لكذولأ'الصحائ، أبدا ه مات أكي. كز عل يثل لا الض.كان أف الشن ^٢ 
عنيء.عل صل اله عنه يئثط للم عنه، حفظ هوالذي وهذا الئجابي، عل صل 

وهوونفرهي، الملمتذ مذ المهاحريذ تم مذ فيه قا عليه صل إثه وقين؛ 
ذلك.ق شك لا مؤمن 

صلاة aJlpفصل بلده؛ ق عليه يصل من يوجد لم لأيه عليه؛ صل إيه وقيل: 
الغاى.

ومنفعةمصالحه فيه مذ عل الصلاة أما ميت كز عل الغايس، محصلاه 
عكيآلصلأ٥إكلأإ.الرسول من وتعس، محهذ.ه لمن، للم

م،ئالعله؟

كتاب،ومالم: (، ١٣٣٣رقم)أربعا، الختازة عل التكيم ياب، الخنائز، كتاب، البخاري! أحرجه ,١( 
نمحهبمنه.هر؛رة أيى حديث، من (، ٩٥١رنم)الخنازة، عل التكب،ر باب، الخنار، 



ةت1باسذو)بمباسمةضي(

إليه،هاجروا الذين للمساضئ وشر عناء فيه كان النجاثير أف العله إن ملنأت إذ 
^:تيلمبجكذسلأمحjعاليه.

قعليه صلا من قلثات مراث، بلد ي لأيه عليه؛ يصل لم ايه العلة قلنات ؤإذ 
شيحرجحه الذي هو وهذا عليه، يصل لم افب لعباد اللب عباد أنمر من كان ولو بلده 

عفليمعناء فيه مذ المسلمائ مذ ت م؛ قد أثه رجحانه ووجه ٠ سو_ثهر ابن الإسلأم 
العله،هذه فتظلغ منهم؛ أحد علا صلا انه نحمط ولم وعني؛ قتاو مذ للمسالم؛ذ 

عاليه.لميصل، النجاثى،أف وهي! الأول، العله ويش، 
الذينهزلأء ْما ودفذ هو، أين بمي ولم ^;■٥، و ل)، إنسانا أف فلو هذا وعل 

مرمئه نع أل من يل ما ذللئ، عل وبناء عليه، صل قانتا مصيره، أين يعلم ولم قتلوا 
لا؟أم علهم صل هل نعلم لا فهولأ؛ الصرب، ْع حرب)الثونناويئذ 3، ءتلوا 

المعركةق قلهي وليس لا، أم عليهم صلا هل نعلم لا لأننا عليهم؛ نملا أن فلابد 
عليهميصل فهؤلاء البلد، علا والامتلاء المعركة بحد ولكنه شهداء، إيإثم مولت حتى 

عليهم.لميذ الممذ واحد بصلاة المنص وينمط وجوبا. 
الغاب؛صلاه عليه يصل فهذا عنه ئد.ر ولم حياته مذ وأيس محقي مذ كذللث، 

عليه.يصلا لا فهذا عليه الصلاة وعلثت عليه صلا قد كان مذ أما عليه. بملر لم لأنه 
له.المأ هذه ق الصحيح هو التفصيل، وهذا 

عليه؟ملأ متى إل لكذ 

سه،مثه ولوبند دلك، علمنا مش عليه فنصل تزد لم الفريضة دامت ما نقول! 

(,٣٦٠/٥الأمحاراتاس)ظر:



^قضاه1نييصالإئماسبجءتبل

١^؛ابمس و تن ه بمو لإ ؛- ٥١خاش أخد  J،i5lكاف لإف 
خورعامين ابن ويال واحد. خانب لط لوكائا ما يأئبة حضورْ، يمكن لأية 

مماتا 

بمإماؤةأُش1تجش

يصللم الرجل هدا دام وما له، تقييد لا فهدا سبق، كعا الهز عل كالصلاة ليس وهدا 
المدة.ولوطالت عاليه يصل أل فلابد عليه 

أززاثاوطبعوا المطاح، إل ذموا م ئُت، إذا البلاد بعض ذ قائل: ئال فإن 
تمدهيذهب يم عليه، الصلاة ومأكان الدفن، وساعة افليت، اسم فيها مكتوب ييصاء، 

أثهوJعليلهلم ال؛تا. هالا أقرباء أماكن وقخروف الأئكنه، بعض عل ويعلى الأورا3، 
ؤثتوالعدد؟<، JLpمصثول أنه،L>^،، ينلئوا حتى 

أوعزالأقارب بإعلام لأإّز يمي: به، لاطّز هدا فالخواب،: 
مات،،يوم النجائي البي. يعى كا عليه، الصلاة أجل من مايث،؛ بأيه الأقارب 

٠.ءليهر يصلوا أف أصاحابة وأمن 
الكانإل ننمآ أف إثا فإنئ واحد، ه ي كان إذا خون لا ه الئواب: [ ١ ت 

الصلاة.ييغ أف ؤإما اليت،، فيه الذي 
ؤإذائزئت، عز أنة الصحيح أف وقا أيصا، هذا عل الكلام لما ني ]٢[ 

كانلأثيم؛قاؤةأئزينثزفالأضاكائ.
كتابوسالم: (، ١٣٣٣رقم)أربانا، الجازة عل التكبثر باب الجائز، محاب الخاري: أخرجه < )١ 

نيقهبغنن'مريرة أيى حديث من (، ٩٥١)رقم الحنانة، عل التكيثر باب اُبناتر، 



u^s  (على اسلأة اب اسدو)اس

نحل

صوو\ذ^وبذ

منوحزج حلى منذ عليه يصل ت فنقول عليه، يصل متى ثعرف أل لابد [ ١ ل 
هذاوعل أقهر، أرمه له ثم إذا إلا حيا أمه بطن مذ أف؛ترغ بمكذ ولا حيا، أمه بطن 

ؤإذالمسالم؛ذ، ْع ؤيدهن عليه ؤيصل ؤيهمن يمثل ءأوه أقهر أربعه بلع إذا فالمط 
ولاينلولالإظئ بمثل ولا الأرض مذ مكان أي ل ئديذ فإئه أقهر أربمة هبن، نمط 

الآن.ءليه،لآدهُلم:كذبما
مثهيكر أف يعد البل فقال أطوايه؛ حح ق حئا ليس والخنين 

ناماثه بمعنى التي فالحياة ُ الريح®؛ يه هيئح الملك إثؤ يرتل ررثم يوما• وعثريذ 
كنموالأشجار.موجودة صحيح 

كافناأو أنيا كافنا كان ّواآ بمم، ليس نذ سم(( ررثل بقزله: وخزج 
ذلك.أسنة وم١ كاام.لأة يهمز عمل أورلؤ ببانء5 مرثيا 

منيسسنى فلا صحمح، وقوله المعركه، معهد معوي رحم4آنت4 يستن لم  ٤٢]
لسعتيرنتوذلك العركه؛ ق قتل الذي المعركة، شهيد إلا الصلاة عدم ق الأسلميرغر أموات 

والءثلأة١^^، إلأ ثيء كل فيخوله ك، عفن قد ١^ شهيد أف السي\لأوو: 
كتابت لم عوأحرجه (، ٠٣٢ رغم)٨ اللائكة، ذكر باب الخالق، بدء كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

نء.بمثن.عود مابن حدين، من (، ٢٦٤٣رقم)أمه، بطن ؤ، الأدمي حلق كيفية باب القدر، 



^قضامهمهمصالإئماسبجءتبل

ير:دالإإذاس.زاصالأثل؛
•رووس عل ابوعبيدْ وصل ُالئام، عظام عل صل ة.محئ عمر لأل 

الدين؛إلا مغفورله لأيه شفاهة؛ إل هقاج لا العركة وشهيد للتئت، الشفاعه >اا مصي 
وئاءةئمخ ولم دين عاليه عئن يأل عاليه افه يمنح أذ مو اليثر. كان ولهدا 

يصلءاليهرُ ٠٨٠

إقبممحتى ٠ أحدر سهداء عل يصل لم ائة ه البت عن بش أيه الئاف؛ السب 
ظومبى القيامؤ يوم يبمث حتى نصاوعهم؛ إل بزيهم ثآمز المدينه إل بمصهم ئقل 

شابهالنىنلفها•
أيض١.١لأثر عر مى ثظري ودليل أثري دليل الأف فعندنا 
كعمهعليه ويصن، وت5س يعسإ، الئنة جم ^؛؛ثقغ ٠٧١الشهداء مى ذلك وعير 

ويصلعليه-ظمحايعثل،وتكس المقتوو حمط الناس، من 
ضعيف.فموله عاليه يصل؛ لا ظالتإ اكتول إة العاإإءأ من قال من وأما 

ابمض؛هدا عل يصل لم جدته عل صل قد كان فإل متر بعص وجد إذا ا ١ ت 
■ممهعل يصل، لم كان ؤإن منتقثة، ثنن ذا لين العم، وهدا عليه، صل قد لأيه 

ئخمعإذا أما عاليه، يصل فإثنا رأته أو رجلة أو يده إلا يجد ولم الحرب ل ثقي "كرجل 
•ابنيبا3،حمأ لأف لايصل،عليه؛ ا"مفإننا بعمؤر 

(،٢٢٨٩رغم)حاز، رجل، عل، الت، دين أحال إذا باب، الخوالأُت،، كتاب، اوخارى؛ت أحرجه )١( 
خئقبمثئ.الأكؤع بن سلمة حديث، من 

حامحدسثط من (، ١٣٤٧)رغم اللحد، ق يقدم من ياب، الخنائز، كتاب، أحرجه )٢( 
زهمحن.



ةت1وااسامربمباسلأةضاس(

^لأيصف؛وصخايئظنة
محمثطه.نثاةسم؛.

افبلرئول ثدكز حئ، ين؛ جهتة ثى وووجل مال؛ حالي بن نقد وص 
احمد.به احثح اشمة<< من عل ضاجفب إو صاحبئم، عل ءرصلوا اوت ممه 

علررصلوا البي.؛ لمول الثاس؛ مائر عمحا ؤبمل 
وؤكل إمام احمدأن وعن وحده. اأؤْنار( هناأمير ها الإمام الخلال؛ مال 

أ.ثا٥٧ وحطا ا-قلأل، هذا وأنآكر واليهم. 

بنصوجد ؤإذا عليه، بمل فلا حي بعص وجد إذا ألإ•' المق هوالتفصيل فهن.ا 
عليه.صئنا ؤإلأ عليه محل لم حمله عر صل قد كان إل نخوو( مثت 

إليه،اتتحيف أن ويتبغي القس، وقاتل الغاو، الناست من صنمان هدان [ ١ ] 
الين.لأن المزمئ؛ أمثئ هو الذي الإمام علهأ يخل لا الثلاثة فهزلا؛ اأدين، 

قلعل أد الئلول عل أحد يتجرأ لئلا لثثوجثا؛ وثكالأ محا عموبه عليهما؛ تحل لم 
نمه.

»طوالإماآفانهُبجمحا؛كووتي.: 
علصاحلأكلم«را'.

تسأل أ0 مدين نخص إليه مدم إذا للأمام فقغي الثالث،; وهو المدين أما 
مزكؤإلأ عليه، صل أحد صمته أو عليه، صل *يعم® قالوا; فان وماء؟ حلث هل 

عاليه.الصلاة 

(،٢٢٨٩رقم)جاز، رجل عل الم، دين أحال، إذا ياب، الخوالأت، كتاب، اJخارىت حرجه أا 
رمح.بمئ.الأكؤع بن ملمة حديث، من 



^قضاه1منيصالإئماسبجءانمل

فند

اشهنى:ؤ'هقيءمتيىقثلأمحوزا1ئلأةئللك؛ب؛فنو 
٢٣١^ؤاكمكث للبي ماَلكرنتث• ؤ ئ1حادةت وهاو ا ]اكوية:أخ[ا ه؛وْةه عق وإلآُمم أبدا 
ا[الاكوة:"اا ه معف أول لأْءكامأ فمثر؛=كيرا متعغثوأ ق

للضرونة،إلا الاسدانة عن اواس من ممئ لازممخ هدا فعلوا ازز ولوأف 
أنلأمضشنإذالمبجلبم.

مثالة؟ءيرثْ وهل المؤمت؛ن، أمير إلا الصلاة مى يمشر فلا 

أوعترهمأوعاي أوهاص أمير مى البلد ل كلمه له مذ أف ثرى الذي هالحوابت 
السلفعل الئتة؛ أصاب فقد الصلاة ثزك إذا 

منأفتههم وما الهلريؤ،، وهظع مثلا، كارجوم حدا اكوو ت يقاو أ0 بقي 
عليهم؟يصل هل لمئ الم

ركل يرى أف إلا اللهم عليه، يمل الإمام حتى عليهم، يصل يمم، الخواب؛ 
حى.فهدا الهلريق قانير عل الصلاة ييغ أف مثل مصلحه، عليهم الصلاة 
بم1واأف _^ LJمحور لا فإثه نفاية علم همذ المنافقتذ، ي الأيه هده [ ١ ] 

الدينبعد له بالامتغفار هتحْ عل يقوموا أن ولا لميئ، المْع يدفنوه أن ولا عليه، 
أوأثث.أباك كان لو حتى أئاكان، ماiئ هلثا إذا 

تعال!قال كعا الأمتناع، غايه شرعا ممتع ائه بمعنى ١[ لاكرةتُاآا ه •ت١كا١ى ؤ ]٢[ 
ثزعامستحيل ائه فمعناْ المممي الكون حاء فإذا تميم؛ُْآ[ }إره بن ئخث أف ؤما'كافِق 



٩٧هاباسادن)بمباسلأةضاس( 

[]اكو؛ة:مآا١ ه اوأمثعفثوأألثبج\و؛ ^١ ٠١٠ؤأكمتت ٥^٠ أمحي ؤ أومدراأومحات 
الوعاء؛ق منتد نإثه ارؤ المغفرة اممب مى طلب مثى المغفرة، افب مى بمللوا أن يعني• 

>أئمأيقوو; تعال واطئ الدعاء، و الاعتداء من وهذا شزئا، لأيئ U ع، لأنة 
لالأءراف:هه[.ه ألثملذت> >مهجإئذلأبجتم -ومحئبما روؤم 

أوابنكأوامكر أباك لوكان حتى [ ١ لاكوبةتّاا ه منف أزل ؤءحكانوأ وقوله• 
البئراستأذو لمد عغئثل، ش طاعه فهل>ا عموما، لسر، وهدا لهم، ستعفز لا ابنتلئ، أو 
٠.لهُ يأدف فلم لأمه ثنتعفن أف جلثعؤُ بة ره 

وحنن،يالشممة الناس، وأحي ، ^١^^^^٠١ الزمرل اض إل الناس وأئرب 
ستعفنأذ تعال اطه له يأدف لم التام المتقي الست، هدا وجود ومع الأم، اضحك 

عمهومع.ت، إ بين أمه، ولا أباه __!، الرسول شفاعه أف يعلم ولا امه، أما مع لها، 
افرسول وعى الإسلام عن اللماع من منه حصل عمه لأف اف!~ "سحاف 

الإطلاق،مسل عل مل لم لمر عئه، ق شمع ذالذلك، وأمه؛ أبيه ص محثل لم ما 
ذالذيعنه، همم، تم فكأنه ءدابا، الناسا أشد صتة يرى أنه مع عنه حمم، وإد،ا 
نارمن، صحصاح ق وكان حمق، ما كايه عدابا الناس، أمد ائه وهويرى عنه ، حقق
دماعه.طإ مل يعلان ضه 

—إ اطه —بحان له مأدف أمه م يزور أف ■؛3،^ افب مى ه التي استأذف وقي 
ثيء،كل مل ار؛نب ورصي لكؤرْ لأي لها؛ اعقر اللهم يقوذ•' ولا مرها عل يؤما لكن 
(،٩٧٦رنم)أعه، نر زيارة ل عيجز ريه س الني، استدان باب الخنائز، كتاب ت لم مأحرجه )١( 

هريرة•أيا حدبنا من 



اسقضاه1همهمصالإئماسبجءت؛و ٩٨

وأتمقياصصمُ نكى اعتازا، نرى؛ عل وقف لكذ لها، بمثغفز أن بمكن ولا 
l^؟l،لها لإيظقنقكلني؛؛بام نن>لث؛لأماك،لضرض 

عليه.وسلامه الله صلوات 

هربي،أول كانوا ولو للمشرئ ستعفئوا أف يمكن لا كذلك، آمنوا والذين 
فإنهيصل، لا لكنه وطزعه، خدمته ل عنده الأبناء أعز وهو شص ابن فلومات 

وٍلائافبذأم،إوناولأأنينل>ه؛لأمهُكافت، لأمحوزلهأنظفزله، 
١^٠ماكاى ؤ تعال؛ قال فلذللث، حما؛ المؤمن هو هذا وأهواتنا، أمسنا طاعة مى 

لهمئيرث> ما بمد ين رق اولم، >كاما' ة فننيكس نسثغروأ أف ءامنؤأ وأكتجنك 
لاكوة:*اا١[.ه آلجمي سب أه؛ 

لاعنز نقا ؤ تحال: فوله ل كإ لأيه وانثغفز قيئصمُ ^١^ 
وماؤ الأية؛ نفى ل عنه اض أجابح تإبرامم:ا٤[ ه آل>ساب يقوم ت؛ ولأإ؛ومح 

الناسأحؤ، والأنياء وعدهاإثاُْه موعدة ءن إلأ لأيه إتثه_ن '؛اُىائمار 
[.١ ١ لاووة:إ ه ثيتث إنيوه-تنلآؤه نهء يبرأ ِش صدو أئة> لأآ بة؛ ^،؛^١ بالوعد يالوفاع 

المؤمن.هكذا العالمين. رب، يا رصائا عل مقدما رصاك اجعل اللهم 
يميلكن عليه® بالكقرفلانصل عليه ح،كمنا بدعي راكل عامه: عباره هل.ْ [ ١ ] 

لأنهالتكفمُ- -أي هذا عل تنهلق هل م اثكهمة؟ وعيث امحمزة البات.عه هي ما ق ١^ 
ميع؟جاهل لأيه سعين؛ لأ أو ءاl٦معاند 

أولا؟-jI كافر هذا وهل اثكمنْ؟ ال؛دعه ما وبيان: وشنتن تحرير إل تحتاج فالماله 



مماوااسام)0باسمةضاس(

صئلأص،ضنمحاسأء4ا'ا.

اسهدلا أحدت تال لووعهأ ييمولأهم' أحمد الإمام كلام كان كيف ائظر [ ١ ت 
فهوالاّزا* أنثع «ولأ يقول: أنه يمي أحب، من ؤينهدمحا الراففي، ولا ا-بجص 

منينح لا لكن كاذران، أنيا يرى لأية ومألأ يشهد ولا ا-بجص ينهي لا لووعه 
دولهم الذين الناس بمص لأف ووعه؛ من وهدا أحب، من ينهيمحا ويمولت سواه، 
قالثأف ينصو0 لا راكرى~ وهم بالمزيا أحمد الإمام ~بل بمواجل أخمد الإمام 

ربعربع ربع ولا العلم من بلعوا ما أناس الآ0 يوحد إ كيلك،؟ أليمن أحد، أهواءهلم 
حالمهممى بل أحد، أف يزصود، لا ذلك ومع ، ^٥٢٥أحمد الإمام عند ما 

المعاق.واممه محه، الناس نحدر صال، فهومتيغ 
بمركلا فهدا أث، رأيثة أورأي مول عر أحد اعرص إذا وأكئرث أقول إل ثم 

بالممارصةالناس أصل حنث الخهلآ؛  ٠٠^؛ياء فقد معك الصواب كان إف لأيه سيئا؛ 
ثننالخطأ كان ؤإف لالأئ-ْ؛وأ[ ه دإ؛ش بوآهإلميا أن رب ؤءيآ بإثمه ؤيبوء الخن، عن 

عنها.الختلآ تزثنح الإسلأمة للأثة \طآنئ ؛؛أو ٧٥١فاحمد. 
هدامثيغ، هذا صال، هذا محطئ، هذا قالت أحد ءارصه إذا ان الإنكوف أما 

بضأو عليه زد بض يتم لا حما الخن يريد الذي اف فالإنعنط؛ فهذا - كذا فيه 
فمدمعه الخن كان ؤإل بالإلم، باء فقد ّْم؛، الحمح، كان إل للب الحمد ؤيقول،• عارصه، 
ألخاحموف م ثو، أخد زة إذ١ مثأد أف ذ أن:ضي من وبدلأ d، نبت 

١ألما حمسي من أسلم أف مئة بإؤم آبوء أف من بدلا الأف فأنا أوأقل، مثلا 
زدإذا الناس وبعفن المحم، هذا من به اذ الإنسنئن الذي المل أين لكن 



اصقضاهاهمهمصاسممأسبجءن؛ل

ئإالأوراى، هات والهاJلم، الخإر هات فه، يا و٠الث اممح، داطه~ ~أءوذ أحد عليه 
سافيإ المل| المنحن هكدا م عليه، أيماى ذاك م الثاق، اودعل مى يكثئ قام 
جربمنهم واجد فل ومريدي، راد عل بممر الأمر وليت بعض، عل بنصنا يزد 
يفعلوذالأتباغ هزلاع أن يزصى لا البيع هذا وربا ؤيتهاوثوف، يتهارقوف أحزاب أو 
الرحيم.مى ؤإياكم يعيديا أف اطه أو نلكي مثلوا، ما 

الصحيح!الحديث ق حاء كإ بالتحريس، إلا الأمة -!ذه لما ان الأنوحد ما 
هداسهلم«راُ إالتأحريش ومحن الرك، جزيرة اأصلو0ِو بنبمْ أذ أيس الشتطاف "إي 

التحريثب،ي بممرقوف صاروا فيها ؤيممرهوا الأصنام يعبدوا أف مذ بدلا التحريس 
واجي•مدأكل ايوم، الناس ثئ دمع مذ ثربجا ف و؛ع ولذلك مشكله؛ وهذه 
الأتلع،بيذ القتال ؤيكون آحروف، عليه يبعه ثم معم، أومنهج معم، لانجاة أو ثمول، 
الخ3لا.من وهل.ا مصالح، لا ذلك— أشثة —وما الأساغ لكن الرؤوس ورثا 

فنبيه،الهي معه كان من إلا معم شحص ومنهجنا طريمنا يعلى أل يجور فلا 
مليم؟أوعم هومليم هل صاحبه ؤمنا الذي المنهج هذا هل وننتظر يروى لكذ 
الثلف؟مهج أوعم السلم، مهج هوعل هل 

>يقعي عل كان ؤإذا الب؛، يع أف المزمن عل عيطي،ظلواحي كان إذا 
المدوء،وهم الأمة، حم فهم الثاوف_ؤ؛ طويئ يح أف أيصا المؤمن عل فالواجب، الثلف 

عكيل.اطه أراد هكدا لكذ 

رنمالناس..، لفتة مراياه وبعثه الشيهنان نحريش باب القيامة، صفة كتاب ت ملم حرجه أ ا
هتهبمئه.جابر حديث من (، ٢٨١٢)



(الين باب اسانو) هاب 

اجهسعل يصل لا أس، ناصح اوا< عل أحمد الإمام كلام أف المهم 
رأيه•عل الناس نحجر لا أحب، مذ ونئهدمحا عليهإ بمل يقول•' لكذ والرابجي، 
بعضوق المزو من ثيء ق الإسلام يطهزوف الLانيول قائل: قال فإذ 
والمتزاتزوالمتفيص عنهم الشهور لكن الصلوات، بعض سهوي وربا الكتابات، 
*)لأع؟مثل عل يصل فهل يتطعون، با ومحاربته منه، والتتضر للإسلام، كزاهكهلم 

يئهدوذالمنافس لأف معنا؛ صل ولو عليه يصل لا نثامه علم من فالخواب! 
ءثوامحلأْؤئم.الرسول مع الصلاة 

فإنقيل:ضنممذِك؟
منأومنيقال;مع انناك5ئمنا الإل المشكله فالخواب;إذ 

نلكوأيه كمريه، إلخاديه متطزمه علناسه هناك لأذ الهلريو هذا تقئ إثا أنا ت فقال 
ينلكيريدأذ فكأئه الملحدة، ١^١^٥ العلمانثة هذْ من الشيان، ليتتثل المنللئ، هذا 

صحح؟النهج هذا هل لكن سبيفن. سبيلا؛؛ن 

الإسلام،إل الكافرة، الملحدة العلناث هذه مذ ينتشله كان إذ يعم، 
حترا،أراد نقول،ت ربا فهذا اباهل، الأيمن، بمد صحيح إسلامي أدب، عل كلامه ؤثبي 

رحللكذ -ذحو*\. به يقلى ثل بجاهه، ومحيذ ؤيتصدق، الخاعه، ينهي كان ؤإذا 
ينكزأذ اله ثعرف ونحن المحح، هو ؤلريقنأ ؤيقول! الثيء، هذا منه يعزف لا 

ثيءفهنا الدين، ند إل ذلكا~ أسته —وما والأد؛اء الأدنم، يمول توثل لكذ الأدياذ، 
ثان.





 Luاسالور؛؛؛ub  اسازةح4ل)

اثعإدا ئاوت انه منهود ابن عن ووي لها مننوف؛ ا"بموْ حمل والرمحعِفي 
بمأنممز،لإنهينص ٣

متصور.بن سعد رواه التانة> 

رأسخ س البمز كممه عل البمرى ١^^ مايمه محصع يبدأ انه وصمتئ 
عندمذ البمرى كتمه عل البمى مايثتئ بمع يم رجلته، عند مذ ثم اثب، 
بجا١لبمب• ثى ثم ص، 

س:اةاأؤنيلإسل

يأف مى اللمي. لأل إًللأى؛ واردة عثر هذا ل للرجال الرأة جمق فأصل 
الماءُااكائز.

المولثساقها الش والممللأت صعيف، هذا ٠ ابرمحت مول أف فالحابل•' 
فُعلإجالفيالخنا:ز.

اكومةبالقائمة الإنسان يدا قو\و؛,( أرح له الت عليه الذي السرير ا ١ ت 
قالموحزة بالقائمة تأحد يتأحر ثم أيقا، والميت الحامل يمئن عل فتكون البمرى، 

بمارعل هي التي البمرى اهمير يمابمؤ فياحذ الميت، رأس إل يعود ثم الكاف، مس 
يرجع•ثم الحامل، يحار عذ وكذللث، اليت،، 

لأبدصار بالأوو ^١ إذا لأثه الزحام؛ مع سئا لا الغالم_،، ق أيخز وهذا ]٢[ 
يأخذأن بعد فهو الثاييه الصمة أما ناما، يكون مد وهذا رأيه، عد من يذثب أف 

١^.اشزى،نأباص باأ3مةاونى:س؛الأخ0 
اخمالخرفى)صلأ(.



سقضاه1همهمهعاسممأصبجص

محْ،وم مائه، بن نعي عذ وروي يحس• العمودين بتن حمل ءإل 
الزيراعئودي بى حملوا الرب؛رأثم وابن عمر، وابن 

>مضا.ص،ظِنصمح.:^ئالإمجومخا،كنو 
مممقرد1بآكم،ا عن وصاُووك هشؤ دلك عتر وإذئآكن إثؤ، يثدموي هحيٌ صالخه 

ثيزذيمبمحها•الإحن،ثمحصها ق ولابمرط علته• 
محل

أصئد_،توهوعقثلاية ثتة، الخنارة واؤخ 
ويتصرف.يصق أذ أحدها! 

لكنومحملها، محنهإ ؤيكوف المايئتم، بتن من محمل أربع، ثواتم له الثريث [ ١ ] 
مثلؤيمعل أحد، ساعده أذ إلا عليه، ماما سيكون لأد4 محوي؛ رجل إف بمثاج ُل'ا 

نهلا.يكون أن فبمكذ فنله، 

منطزما منهإ واحد كل اثنان، محمله أذ يمكن واسعا الثرير كان إذا وأبما 
فلاممنضقا كان إذا أثا وامثا، اي كان إذا فيا هدا لكن الزنط، ي وهم ١^ 

كم.كيفا ض زخام هاك كان فإذا لأذنه، ليستح هدْ ذؤ شل-، ذاجئ إلا 
الخيول؟ئال،ئائل:مايممقضمكمحئثا فان 

اللوكإلا الخيوو عل ١^ لأثركن ولهدا و-و%ل نم هدا فالخواب،: 
ممب——والحمد أصحت، الأف لكن العسممم• بالحنارة يسمى ما وهدا والأمناء، 
موجودة.الثثارات 



اء«لاسازةوادوهز، اسايورباب ئتاب 

أفمريرة ابو وزى ج يدس؛ حتى يقث يم الهز إل يبمها أف الئاف• 
سهدهاوس قثراط، هته عثتها يصل حص جناوْ شهد ررمى هال؛ افه. رسول 
العظيمينا<ا-ئوأن ررمثل هال؛ القيراطان؟ وما قيل؛ . ٥^١^٠١هته يدس حم 

ثممزه.

رويااسيت، له ، ٧٥١وينأل لة، ينتعفؤ الدس بمد يقم، أف اكالث،ت 
السيت،له واسألوا له رراستغهؤوا وهال؛ وهم، ميتا دس إدا كاف انه السل. عن 

هامحالآنبم1ل«ززاة1دوداثدااو

محأحٍكمااانتغفئوا الخدين،؛ لأف الحديث؛ بلفظ أتى ا،لولمؤ ليث، [ ١ ] 
وهداا، لأخيكم ررانتذفئوا ذد>و\ييموو؛] اسممهناف، فيه وهذا ' اشستإااا له واسألوا 

ستنفزوال.أف يوحب الأّتُءلاف 

الإنسانأن ذكؤ من وي ال^دكان، بمه أي؛ بمآل« الآن ا>هإة وهزله: 
بمم-يتظث الثلاجاُت، و نح-نلوف الدين هالأمواث، هدا وعل بمأل، لا الدس دل 

محنولأيالأئ،ولأبجللمِس
عندالبشارة لهم حصل قد لكثهم الثعداء، من كانوا القبور)ذا لأهل يثل ما النمم 

وندئهب.نوهب إل لمتصلوا لأبجر هلا؛ الأن أثا ا،لوي،، 
إلإيْاوه يمكن ولم فينة، الق البخر ل الأمان ماُتف لو ذللث، عل وبناء 

محتل١^- -ل او؛خر ل ؤدهن عليه، ؤيصل ؤتكئى، ^_J، الئاني 
حديثمن (، ٣٢٢)١ رغم لف،، اكر محي الأّتغفار باب ا-اكاتز، كتاب داود: أم أحرجه )١( 

;محئنبمته.ءث،ان 



صاضاهاششصالإداسبجءئيو

القبيت،له يسأل لكلدهن، يعتمث البحر ق ؤإلماوه التحر، ق ينمى م ونحؤ0، كحجر 
وئ11نئثل.

الاراد_ا؟عن  ۶٧٠١يتوب هل فيقاوت -يا، يلعز المسأله وهدم 

المسألة.هده ق ثعم، والحواب! 

الثي؟ت أونقول أنتع لأنيا الثئارة؛ مدم هل ابناوة خمل ق ئائلت قال فاذ 
شديد،أوبرد المشمى، كقلمة محاجة - إلا حطأ، السارة عل ا-محثارة خمل فالحواب; 

ووتكو0المثثئوف؛ لسؤع هوالثتة؛ الأكتاف، عل فحملها ؤإلأ أومهار، شديد، أوحث 
صار^١ لكن والولائم، الزهاف، كحال الخمل حال، سحي ؤلئلأ به؛ نروا لذ عإرْ ذللث، 
بأس.لا حاجه هناك 

مذيزوره؟سلام اتئربمع وهل الدهن؟ \لمإبوذ حكم ما قائل• قال فإذ 
حديث،إلا فيه ليس لأية بصحيح؛ ليس فهدا الدمن بمد التنفذ أما فالخوابرت 

علفثقم، الأمتغفار، يس إثإ ١^،^، بمس ولا وهوصعيم،، ُ رمح.بمثقر أمامه أي 
ي،ال!يأ له، ١^; \عأ له، ١^; الل4لم له، اعفز اللميأ وتقول: ١^، القييد 

ثلاثارآ'.دءا دءا صإأش'محغكانإذا اثثووأ لأذ وتنصرف؛ تته، 

الروادمحع ي الهشي وقال (، ٧٩٧٩رقم ، ٢٤٩)A/الكي انمجم ق الطران أحرجه )١( 
( 0 /T  :)صالح.وإسادْ (: ٠٢٧ الخير)آ/ التلخيص ق الحافظ وقال أعرفهم، لم •بماعة إسادْ ق ٤

عليهتفسد لم جيفة، أو ر قل. المصل ظهر عل ألقي إذا باب الوصوء، كتاب، البخاري: أحرجه )٢( 
الثرك؛نأذى من اش. لقي ما باب بر، والالخهاد كتاب لم: وم٢(، ٤ )٠ رقم صلاته، 

إْ.بمتناعود مبن اش عبد .؛، jjb- (،من ١٧٩٤رقم)وايافقن، 



باسامادابح4لاسازةواسم(

بصحيح.ليس فهذا يلقينه أما 
فاو4أصحابه عنه ايصزفن إذا او4 ورذ ممد ينتع لا أو ينتع الت كون وأما 

فزدروحة، عله اش رد يغريه مذ عليه تلمم إذا انه أيمات وورد ذعالهمراُ، منغ ينتغ 
قيأقث؛أرُ

فيإإلا مطلما الأموات أئهز مذ فمنهم ووسط! ءؤؤوأ هذاثين ق والعلمإء 
همغينمع أصحابه عنه اضزف إذا الرجل وكساع ٠، بموُ ق لرص قل كساع درئ، 

التثعد ابن مال الذي ذاوي أي حديث وصعموا فقط، وزد ما عل متصز ومحاوت ينالهم، 
اطهفإف عليه وتلم ي،رمه م صاحس، إل حاء إذا الرحل وأف صحيح، إثه لآئهآئقر؛ُت 

.^١٣ؤيزد روحه، عليه يزد 

المترعند زحلأن حلمن لو إيه وماوت الثيء، هذا ل بالإ مذ العياء محمذ 
منالخة.فيه أيقا وهذا ثيء، كل ينع وجنلوْ الميت، تمتهعا ثي؛ ف، يتحدثان 

الموجةإليه.الخطاب ينتع اثه والصحح 

كتابومسلم: (، ١٣٣٨رنم)النعال، حقق يسمع الين باب الخنائز، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
لآ.,ءنئ•أس حدث من (، ٢٨٧رمم)'والنار، الحنة من البت مقعد عرض باب الختة، 

ؤإمإعيلالأصم الماس أي مصنفات فيه محمؤع انفلر: حزته، ل الأصم انماس أبو أحرجه ( ٢١
(،١٣٩رنم)القواد j وتمام (، ٥٨الجروحن)٦! ل حان وابن ٤(، ١ ٩ ٢، ١ رنم)٤ الصغار 

تههتن.هريرة أب حديث من 
ابنحديث من (، ١٣٧)٠ رنم القبر، عذاب ل حاء ما باب الخنائز، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

لآ.بم؛ا.عمر 
(.١٨٥/١)٤(الأّتدكار)



سقضاه1نينيصالإئماسبجءتبل ١٠٨

وعمروأنام س الئي رأيت مال؛ عمر ائذ روى ة أئمحل؛ أمامها والمثي 
الثمؤغ.يقدم رالثائ ثها، مشناء ابوداود. رواه ا-يناوة. أمام ينثول 
كن.منها هريتا ض وط 

السيعن شب، بن المغثزْ روى ل؛،ا حلمها؛ ؟كوف أف ثالثنة راكتا كاف نإف 
صحح.حد.يث مئهارا ثاء حيث والاذى ابتارة حلم ررالراكب هال• انه 

ركبما ه الئى أف يروى لأيه حاجة؛ مذ إلا كيها الركوب وثكرْ 
أفسمرْ بذ جابر روى ئ الانجراف؛ ق بالركوب بأس ولا عند• ولا نارة جل 

حنن.حديئ هرس• عل ورجع ماثسا، الدحداح ابن جنارْ ايح الأي. 

فنل

ثةينتحب  ٠٧■جناز٥ به مرت ؤإل محثها، عند يقم ثم مجألمنر اسمها ^١ 
القتام.

ابثازةقفىإمح:راىاتي.:»إذانأىأخدئا بمُ:صي؛كنل 
خشئثه«نؤاةس؛.

وهدامنلم. زؤام هعد. يم افه. ننول هام عئ؛ لمول أول؛ والأول 
ىسغلآئلاااب

لهايقوم اُه فالصواب! الصوانم،، حلاف المؤلف احتازْ الذي وهدا [ ١ ] 
يانالخواز؛وةن،أئالأننفيإذاصتبه، 

خهبمن.عل حاويث من (، ٩٦٢)رنم للجنازة، القيام سخ باب الخنائز، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ) 



والوهن(اسازة حعل اسانزرباب هاب 

ووىلكا الأ-ءناق؛ عن توصغ حتى محلس أف مكنه الحناوة مع مذ مأثا 
رواهتوصغ،ا حس عئلز 3لأ جنارة ثخ رامن اممه رمول محال مال! ابونعيد 

•صمحنثاةمئاJإ١ا 
لهاالقيام وق ٧، يقوم أف فالثنة للاستحباب، هو ؤإثإ للوجويت،، ليس الأوو 

السقام وقد -بما، مباو عنو حالنا القاء ق ليس ما القين، وحضور الاتعاظ مذ 
٠.معاااا للموت رزإل ^١^ يبمودي لحنارة ءفييآلصلأْأقلأأ 

لبيانفهو قيادقلأأنأصمُ اوئوو ئئود وأثا القيام، استحتاب، فالئواب: 
ا-بمواز•

ثعارصقاتل؛ يقول قد لأيه هدا؛ بثل ق الثنخ إل بمار أو يثني لا ايه عل 
ممذ النحاوص رض لو هواخ.ص•' وهدا هوله، واةدم وهزله، اتي. فنل 
المعودحل يمكن إي إطلاها؛ بوارد ليس هذا ي التعارض لكن لأحدثا؛^^، وجه 

علبيانا-بمواز•

حتىيقوم أف وهوهاعد اُئازة به مرت إذا ان للأنينبغي ايه الآJا• والخلاصة 
ونحلمة.عده ن مو 

قالوصع اراذ وليس الأرض، ي الوصع بالوضع الراد أو يتئ وهذا [ ١ ل 
وضنت،أما فلورض للدهن، الأرض j( ئوصع أف قالوات الفقهاء إو م المم، 

تيعني هذا، ق يوحل فلا الحاملى لتاو_إ وضعت، أوأنبما الننس، عل اإقثارة لإصلاح 
للدن•الأرض ل رصغ أف إل محيا النهي يثى 

خ؛هبمن.جابر حديث، من (، ٠٩٦ ) رقم للجنازة، القيام ياب، الخناتر، كتاب، ت لم مأخرجه ( ١ ) 



سقضاهانيشصاسمماسبجضو ١١٠

١^٤ض رربينا قاثث: ج أم ززت و الآ1ئزااا؛ ؛ ٥١^٤ ١ص 
ا-ئائز«ئممقه.

ارلأيوثويضائتءعُقال:
أبو^١٥ دار« ومحُ بصوت ا-بمناوه 

أتىم الحنائر® الشتاء اتاع ررؤيكرْ ،^ ١١٥زِمحهآإثق الولف اش! سحاف ]١[ 
 ،^_،A<،حجة؛له لكان الحديث ُآحر أش ولواو4 حراما، يكول أل فتفي وهدا النهي، ؛

)رمبخمي(راآ.مأ،قاك:
ذك((دووضألامس،مْع  ١٥۴وي قالوا: 

الئئوJإف لالجائزقالوا:  ١٥١^٤  ۴٩الدينقالوا: لأف يس\وئنازقة؛ 
مجشاتتيشاُت،((رآ/

منها،وممه منها، ظس فهدا علينا® يعزم ررولم ئ.بمها: عطثة أم مول وأما 
إلوهدا كان، ما عل النهي بقاء والأصل عفييأدقلأ0ؤمُ، البي ثي بمارص فلا 

منعليم: به اه ما المفاسد مى فيه محمل الحنائز اء الناتباغ لأف أقرب؛ الصواُب، 
ووعرذه-لصفتي ودبجأ ونياح، احتلاط 

وم.الخائن الثاء امحاغ إف الراجح: القوو ١،^أف 
قيوجد ما وكدك بصوُت،، ئتح فلا الماحة صوت فهو الصوت: أما [ ٢ ] 

كتابت وسالم (، ١٢٧٨)رقم الخنائز، الماء اوي1ع باب الخنائر، كتاب المحارىت أحرجه )١( 
(,٩٣٨)رقم الخنائز، ادباع عن الماء ثهي باب الخنائز، 

حديثمن (، ١  ٥٧٨)رقم الخنار، الماء ١تياع ل جاء ما باب الخنائر، كتاب ماحهت ابن أحرجه )٢( 



١١١مم1باسام)طبح«لاس1ذةزاسمح( 

قفل

؛•ق.^١ دفئوا وعمر بكر وأنا ه البي لأف البنت؛ ِفي الدس وبجور 
هدالكذ بام، ثع لا أي فظاهت الائ وأثا والمنام، الئوو اللأي بعض 
أفملأإز المفنمة حاطكال0لي محاك كان فان حاط، محاك لمثي إذا ب،ا ئثد 

لأجممحتاجوللهذا.ينثحبوامعهمبزاحا؛ 
بلكير_ة، مفاسد إل ؛؛3؛■^، اليت، ق الدس لأف وذلك، ثفو؛ المقاو هذا وق ا ت١ 

كبمتلواررلأ قال; حث ءفييأقلأْؤئم؛ لال3سوو تعصيه اليت ق الدس لأف نقول،ت 
معنيان!الخملة ولهذْ ٠ موراا'ُ بيوككم 

أخدمحا;لأثدفنواء؛ها.

^ابجلأام1لأنيافيها.
صحح.وكلامنا 

١^،؛األى ولوعل عباذيه إل وى ه، إل ثنيي الست، ل الثم ولأة 
الرنةإل يودي ولأثت الساحة؛ ق جعل إف اثت، امتهان إل يودي الين ل الدس ولأف 

بالقبور،الاتعاظ وعدم المالأة عدم إل يودي أو ودم,هم، الصبيان من والخوف، 
مسده.وكلامنا 

٢(،٠  ٤٢)رقم القوي، زارة باب اياماثه، محاب داود: وأبو (، ٣٦٧)T/ أحمد الإُام -محرجه أا 
اسمابباب ونمرها، السافرين صلاة ى1ب مسلم: وأحرحه خ؛هبمئ. هريرة أي حدين، من 

مقابرار.بيوتكم نحعالوا ارلأ دلفظث (، ٠٧٨ ) رقم السجد، ق وجوازها بيته ل النافلة صلاة 



اسقضاه1ينيصابمماسبجضل ١١٢

دفنؤإثأ الإسر. أصحابه يدفن كاف البي. لأف أيصل؛ الصحراء والدينِفى 
مالثص ي، ي ذبك ذف°لأ ^١، لإة قغد آذ ■^١^ ^،؛ ١ق 

عليه.مممق لأأ.بمها• عائثة 

،ilيردوا أف أحب يشهدي أمر ه البي لأف مصرعه؛ و الشهيد ويدس 
وابنواشانح(، أبوذاوي، رواْ المدينه• إل حمل مد بمنهم وكاف مصارعهم، 

صحيح.رمحاوI والرمذي• ماجة، 

المحل.ورهدا مذ ^١ ويه، ذقن فان،ا وسلم وعلأله عليه اش صل الض أثا 
دفنإلا مات ض مذ ررما انه! أيصا ورذ إيه ثم منجدا، يتحد أف من حدرا الكبثر؛ 

عليهاض صل الثذ عر ي يأق لا وهذا آحز، سبتا أيصا هدا فيكوف نص«رأ' حنث، 
وسلم.وعلآله 

وعلعاليه اه صل اللمذ لأف حصاصهإ؛ مذ أيصا فهدا نعه صاحثه ذمذ وأما 
وأبوتكروعثؤ،آنا اردمتح دائنات يقول فكان الرجلي، لهدين قريتا داؤا كان وسلم آله 

العز،ق وصاحتيه الدثتا، ق صاحثه فكانا ٠ وءمرااُ وابوتكر آنا وجئت، 
يالنةالولندكزة عثا سصب، فهدا المحثر، ل الأحر؛ ل صاحبيه وصيكونان 

ه،مهومذحصائصه•

(،١٠١٨)رنم نص، حث . الك، دفن ف جاء ٌا باب ابنائز، كتاب ااار٠ذيت أحرجه )١( 
نمحهبمتن.بكر أي حديث من (، ١٦٢٨رنم)ودفنه.، وفاته ذكر ياب، الختاتز، كتاب عاجه؛ وابن 

(،٣٦٨٥رقم)خ؛.بمتن، الخطاب بن عمر مناقب باب ال؛ي،.، أصحاب كتاب البخاري• أحرجه )٢( 
عنه،تعال افه رصي صر فقائل من باب عانهم، تعال اذه رصي الصحابة فقائل كتاب لم؛ وم

ت.بمن؛اااعباس ابن حديث، من (، ٢٣٨٩رقم)



١١٢مماباس1ض)بمبيالاسازةياسمح( 

والتتولآ-ماء أدى لإثه مآ5ئوه؛ حاجه بم ب1د0 عتو إل اللت وحمل 
لخترئ1بمةااا.

لأفالميرة؛ ل ذقن أوالتت ض' و الدهن واويانِفي تاثغ وأل 
ٌايطادلأتجزإتماق.

وجع'• إمجاودؤآما ليمع الثا-ةول؛ فيها اش المئير1ة ل الدمن ثيستحب 
سز;انمثمحنحامحا.

علوالأج اكن عل الأج من فته ؤا الزثف قال ك،ا هدا ا ]١ 
الناسءهتاو أو مثل صروعام، بدلك يئصل رد،ا ولأئه ؛ ١١٠٥^الدهن وثأحم الميت، 
وأفالكراهة، بعدم قلنا فإذا المع، ق يدمن أف يتمثى هكلأحد البقع، ل الدهن 
ميعلأقل اعقر ®اللهم عثءاصْقصمت اللمي قال ك،ا المنغره لأهله ين-جى محل القع 

يئنإنسان كل نقول: ^١ اللغ'ئها؛^؛؛ ^١^ ^ ٧١فلوقظ الغزئ«رآر 
الذيالثش للمكان اتقاء قله؛ بأس لا فإيه كمر بلد ل كان إذا إلا بلدة، ل مايت، حنث 
ات5مار.مور عن السّ؛، قثوئ ممثز أل محن آنه مع الأ5مار، أموات به تكثئ 

يمجاورمحمينتفع والمحالحول وثمن، إل محتاج لأثه ثظر؛ فته هدا ]٢[ 
أقتتما أو تعليم، أو مني، عن ش أو بمعروف أمئ منهم محثل قد لأقم لدثا؛ اق 

ينعم.والثان يعدب أحدمحا واحد م ق اوحلان يكون قد فإثه الأحرة ي وأما ذللثج، 
وأماواحد، مكان ق المحالحتن جع من المولث قاله ج رجة لا اية فالصوانج: 

الفارق.مع قياس هذا إف لملنا: وعمن، بتكر لأب حرى بعا محج لوالحج 

من(، ٤٩٧ ) رنم لأهلها، والدعاء القبور دخول عند يقال ما باب الحناتز، كتاب ملم؛ أخرجه ( ١ ) 
لآغؤبمئهأ»عائشة حديث 



صضاعانييصالإئما'صبجحن؛ل ١١٤

ومحال؛صحن؛ مقلعون بن حز\0 زأس عند رك . السئ، أو ذوؤأ وهد 
أبوذاود•رواْ أهل٠١ مذ مات مذ إله وأدفذ أخي محي :بما  ١١١٣١١١

نبقررمذ هأ الثذ يمول الثابى؛ مدم مسبلة ْفذة ائنازل ساح نإل 
بتمحا•أييغ السبق و انتويا ؤإن بؤ،، أحو محهؤ إله بمي مالم إل 

ئخم:ءالأئل،محمحمح5إلم
الخبم؛طكالآنضا'ل

علانأ.أجعل ناءيض؛ 
هداصار لإ إذا اثش لأن وذلك ي؛ عل ه ئذوُ لا صحخ، ٥^١ ]٢[ 

فكذلكبرضاه؛ إلا ١^^١ ق أحد ست، أحد يناقذ لا فكإ احت3ئاصاته، من الكان 
هبرق رجلان نحح أذ محور فإيه الخاجه ذعت إذا إلا اللهم احد، عل احد بمتر لا 

واجب•

ؤيكوذآحز، ثدهن أثام وبعد اثث، دمن مقايئ هJاك هائل: قال فان 
أتجاظكلالأجساذ؟الأئلنمَي،نلهذافيئةثخدثا 

تكوفالأراضي بعص يعني،؛ عتتلمؤ، الأراضي وعترها، مكة ق فالخواب: 
وبنصهدا، ثاكل هلا بارئه تكون وبعقها بزعة، والعظم الثخم ثاكل حارة، 
طويلزمان من دمحتوا اناص وجد فقد له، صحة لا وهدا سنة بأربعين يمدرونيا العوام 

وُثومهمعظامهم تكوف للهواء محنوف ما بنجري لكنهم عليه، هم ما عل ووجدوا 
هته.



١١٥اسازةوااد،تذ،( ح4و باب ةت1وااسائز) 

حميعا،و٤ئمعو٤يم كالمتو مكان ق يوفنول وهم يعيدة أنمه قممي نكه ل أما 
مآكهل ممرة أوبئه محمل وكاُت حدة، عل واحد كل فروق هناك معم مكان ق إلا 
إيؤيقولوذت الواحد، الوم j ياكاُتج الموش يكوف إيه ئالبمتح4م؛ حتى سبو، ما 
قلةمع هذا واحد، الق، اليوم ق يموت يعن_يت ألخش ومعنى البلاء، رئ المش إذا 

هذامصعوق مورا؛ يئمروا أف سطعوف لا صاروا العظيمة الأوق ْع لكن الناس، 
فيه.الأموات ويضعوف القبو، 

يأتواأف لأجل كالّورؤ؛ برعة يئلمة ثقا عليه يمعوف إنأم أيصا! ل ؤقيل 
للحاجةوهذا حديد، من ويدفنول القبو، هذا من جهة ل العظام يزصول ثم إليه، 

'•١^١ يوم واجب م ي الموش جع البئ. لأف به؛ بأس لا 
شهور؟عليهم ص بنضهمإذا هوى ين، محوروصعأكومن هل هائل: ئال، فاذ 

نمىإذا ثم العم، يعئقوو( ابهات، بعفن ق أيما وهناك عور، لا فالخوابت 
تجدهاولهذا آحر؛ ودقوا حمروا دعيثْ، زال مد اجن أف جأ لكن بعيدة عثر مده 

قور.لا المؤلم، كلام عل وهذا طماتر، 
للمور؛أماكس هناك يكون لا فقد التلدة؛ كفليم الواؤع ق عنمح هذه ثم 

 Jالخال.شذ0 مثل إل مصهلنو

الأياء«ألخثائ ءام أن الأنض ض خز؛ اشَ )رإن قولهُ مجذ:  J15فزن 
صلاحه؟عن؛ ذلل، سم لم أنه ووجد للزجلي حفز إف أنه الحديث، هذا من يوحد هل، 

من(، ١٣٤٥رنم)واحل.، نر ق والثلاثة ١^■؛^، دفن باب الخنائز، كتاب ت البخاري أحرحا< )١( 
رمح.بمنئ.جابر بثا حال 



اصضاه1همنيصالإئماسبجضل ١١٦

نحل

سقال: ر. الين لأف نتنسبمُ ١^ شق يثئئ 
الحسلأل الصدو؛ إل يعمق أحمدت محال داود• أبو رواه وأعمقوا،( وأومعوا 

ثقاَلظه. ذبك من أكو شقه ق زلأن ذِلك، لكنا بيين زائن 
ا.وسطهل قامة قدن يعمق الخطاد_،أ ابو 

الكزامة.-بمده ■ي عن حرج أثن الكزامة مى هدا يكوف رثا ثتم، فالحواب؛ 
مئةمئد هو كا ووحد شى ئتز حفز لأثه إطلاقه؛ عل هدا هل قائل: قال فاق 

به؟الدثا وطارت البلدان من بالي ق سنه 

وهدايال؛و>واءلامأللممامات، فالحواب:هداتج,!يناص؛ 
وقالالعقيدة، ق معه تاظز لما ' و1مثهرابن الإسلام لشيخ البطائحك سيخ قال 
الحي.فهوصاحب النار عزله لم فائنا الماز، ثدحل سنمتحن، لهأ 

حتىالناز ثدحل لا أذ بشرط لكي ماح، هناك ليس الإسلام! ئيخ له فقال 
لأنث١^؛ فايم الناز، دخئنا أشنا ونقثا ام ق ١^١ فاذا ١^، ق شز 

فهؤلأءذللث،. له فقال لهدا مطن ^؛؛٥١٥ الإسلام وسخ النار، صد بثيء مسه طل قد 
يكوفأذ يمكن ولا الإسلأمثه، الثريعه أبطلتة باطل دين ^٠، أمم سك، لأ الصّاوط 

يصبره.ما عليه ويضعوف يتء>؛ايالول ربعا لكنهم لهم، كرامه هدا 

أيقا،تجتلث إثه تأ أحنن، ه_دا فنعم، الص_در إل لكن -^١، عميق ٥^١ [ ١ ] 
)ا(اظر:محموعاكاوى)اا/يأ؛(.



١١٧ممباسام)طبصلاسازةواسم( 

هوذ\هط\ 1دا، ق \لخ/\ ناك: ث؛ن له؛ ثك أف ذ\ظ 
•>ثحيأ وواْ ه ج برسول صع ي صبا، الي 

كهذ\عيلماهأمحوَلأأج4الئق؛كنو 
أبوذاوي.وواه 

لكئتؤ0 ثازلأ. ثما ونعله ق ص الأرض إل وصل إدا انه الئق ومعش 
ئبجااكدشقبجاِّاأأ.

ثتحللوالثات٠حه نمو، لأي ^؛ ٥١قمج ى الصدر إل لوعئشا الأراصى معص 
اوز؛هثئأممن.

.J&a]\[أى: 
طحلأيخأل:مإ؛لألك زئلأ ]آأايض:ترلكنمالأرض 

الحانتين،أحد إل لله -ثدا وقس المله، يل مما المز جاذ٠با ل المث سع ثما يس أف 
الئنة،حلاف فهذا المز، ونط ق نازله حمزه فتحمئ المز، ونط ل فهو الس وأما 

سندأذ:ضإ؛ لأيكن اشد فإف زئلو، الأزص أللكت الحاظ س إذا إلا 
وهدااللبن، عليه ونضع المنث،، نضع ثم اللص، نضع نم الثمي، ونط ؤ، ثما نحفر 

به.بأس لا للحاجة 

علالرمل اخمإل ثن بمع أف لأجل الحوض؛ محربثل بالطول؛ يوصع والبن 
عليه.اللص بمس نم البنات، هن.ْ بئ اليث، يوصع نم المت، 

منتزقدوا - فإذا إليه، حاجه هناك وليس الس، عل يعودوا البلاد بعض وق، 
الئق.إحياء مى هذا 



حتيلاصدبث الإمام فته ي اه1افي هلي المميق  ١١٨

محل

لإذي و نتت م دفن )؛ 15. 1^؛، لأن ه القؤ بمسل لألا 
ئيع لكذ أخد، ثزم \ظتا كو ررو . ١^؛، لأف ءن إي الخايه يثن 

اك«ق ؤثدقة هنآن؟ ؟!!١ أممز أجم ؤظ ١^١>^، ١^ و اويأؤن 
صِ ٌ ِ صحح.حديث 

راب؛ثى حاجرا ايثم، ثل مح، ومحعل للم، امحو إل أقلهم وميم 
متفرد.لتر ق لكنه منفردا واحد كل ليصثر 

وامحئالقبله، ق الرجل محل واجي م وامرأِْفي وصى رجل يقذ ؤإذ 
خلبجا.زاوأة خنفه، 

زأزالبجر، ثب خفن ثإذ هالأيد: اشً،. و ^ ممدأ ١^: نهال 
ُصاحته.أحدمحا يلزى لا حاحزا، بيبجا ويبمل جاز، هدا رجل بمد همدا 

عقإنه بأقرحم بدأ استووا قإن دءْ، قاف بمذ بدأ أمحارب له مات محإف 
ا.ثأقLلهلم١١أنهب هدم \عذ\ قإف الساُت،، نزتس، 

فيها،الموتى ؟كثر باوبئة تكون قد ياJكئونإا التي الأمور هذه أكرا افه ل١[ 
العتل.فيها ؟كثر العافيه~ اممه أل —نوحروء._، أو 

واجيبذ أم جع إل الحاجه دعت، فإل( بم، ْئت، كل ^ أف القنة أو فالمهئ; 
^^سمحلمح،لكامح،حاخينرف؛

بنفيحلس بعضهم يكول أذ يتائى لا لكن ؤإذا المتمرد، الم شبة ذللئ، يكوف حتى 



١١٩مم0اسم)بمبصلاسزةس( 

نحل

ثصإنه، الحاجة دحثسا هو إثإ ؛، \1خووا يدحل من عدد ِفي ثومنا ولا 
لحثه.

ينلثم المز، رجل عند رأئة محعل وهوأف رأسه، يو ئ اؤت وينل 
محذ/كضوالأؤل

ورأسطولا، يكونوف أقم أي كالنهر، جعلوا ذلاثا، أنبه ما أو ثعرصن لصحزة إما 
١لكال.لهم شع حتى الأحر، وحل عند ان إنكل 

هوحبل محدود، عدد فيه فليس الدقن، عند المم يذحل من ٠عنا٥ت [ ١ ] 
ثلالإإل نحتاج وقد الأنان، لاثكفي وقد واحد، ؟كفي وقد انان، فقدثكفي الخالحة، 

عاديا،جنده لوكان في،ا اثتان ؤيكفي صغم!، لوكان فيعا واحد فيكفي أوأربعة، 
صحتا.جنده كان لو أكثر إل وتحتاج 

ا-قاجة.بمدر ^ ٥١١ق بمزو أثه الهم؛ 
بالنعشيوثى المؤلم،، يكز ك،ا سل إيه ت يقول، بضهم • فته ^٠—، ٠٥٤وهدا [ ٢ ] 

•اللحد 3، ينممر حتى رأبه عل اثن بمرل، ثم الهز، رجل تل من 
رأسرأئه محاذيا الملة، جهة من به يوش أف الأفصل يقو)،؛ العلياء ويعص 

والعملل"قدة، يئوصع المز، 3، لكف من إل ينلم لم الهز، رجل ورجلاه المز 
وأصحابه.يمظم* ٠ حنقه؛ أي الإمام هوماوهّ_، وهن.ا هدا، عل عندنا 

٣(.١ ٨ / الضائع)١ ويانع ٦(، ١ لالرحى)آآ/ السوط اننلر: )١( 



صقضاه1نييصالإئماسبجضل ١٢٠

أفعمر ابن روى لتا الثب؛ رسول مله وعل اش، سم يدخله• اثدي ويقول 
اوتاشتينرلك(والنيءلكل:زمحإذاأذخل 

ارإذاM ائ لمول القء؛ قطه الابمن، جاي ء اشد تسو 
4ؤاَوط«ئثدبمُكأزمثا ^ ١٣

لأفبأس؛ قلا بمطيمة محته وطأ ؤإل مماه. عق ينتنقئ قلا ينندْ؛ دراب حلمه 
تعد،-يديث ثصثا اللص عانه ويشس، مرمها. لكل قطيمه محته رك س الني 

زأيئ Jiقال؛ ئرمحل بذ عمرو روى ة جار؛ قف طن تمه يعو ثإف 
دلك.يستحتول الهاحرين 

خش؛اأنشبمضهُأن  ١٣: ٣١ئذظ زأن ١^، ل لئفن اص 
زلأكؤالآ-م، ص ز؟كزئول ١^؛ كانوا:شئوف قال: لأفإننامf الثاث؛ 
^١'.، ^ijjالناثتكنة ئ نا ذؤ \ؤئ ؛ ٩٥١

الأنهل،و فانه ذلك عتت الأنهل لكن إن يقول: فالولث هن،ا ومع 
تتجاززأف لأي لأنه محني؛ \ظ وأثا ١^، ^١ عليه U آلأنهق أف ومعلوم 

lJuأثا،ريرم\مظهُسنفيم، 
ثمالمم، رجل عند ورجلاه المز، رأس عند رأسه تماما، الق؛ر جياع عل، به يوش فإثه 

ثك.بلا وهوأنهل المز، ق الدين إل سلمه 
قتكوف حتى الثيء؛ بنص طويله اللن ئكوف أف يتبغي لكي ]١[ 

وهذاهتطث،، الراب عليها تراكم ثم هصيت0 لكنت، لو لأما المز؛ جدار عل انتئادها 
طويله.اقؤة ق ^١٠^، ١١محي عندنا، الأف به المعمول هو 



١٢١ه1ساسام)بابصاسازةواسمح( 

نحل

متاومد؛٥^١ موم ص انه همحن عئ عذ ووي ئ الؤ-جل؛ م كم ولا 
وينتحبشاءا يا هدا يصع إما ومالت مجيبه، اكوب،، دأر0 عل وسطوا 

الحابروف•واْ ثيء منها ينكثم، ؤلئلأ يشاع؛ ديك، 

نخل

محْرئ ق الئي أف الثاجي دوى قا ثز؛ مدد الأرض عن اشر ويرلإ 
علتهيراد ولا عليه، محثرحم قتتوش، مثر أثة ينلم ذلأع* ثز• مدر الأرض عن 
حزغ^١ أكؤ الرادc من ١^ عل محعل لا عامر: بن عمه يمزو رايه؛ عتر من 

ذذعمنة. 

3.اف رسول أف زاؤع ابر وروى ا• لتتلبدل الماء؛ علته يرس أف وينثحب 
ماجة*ابن رواْ الماء• مثرْ عل ونس سعدا سل 

^^أةفيمثاماشتسمأللأيرى
:المنممغ زاد عبارة كانت، ولهذا يعش؛ فلا الرجل أما المرأة، حنم الناس 

همطء.امزأة م ررؤسجى 
أنالعائ ما:ظن وليس ١^١^، ي القي عل ١^٧؟ زش ئ \ظ ]٢[ 

أفأجل بق لكن ثوابه، بجثدْ ولد،ا الماء لامحدْ اليثر مإف اثت،؛ عل لإل أ0 العرص 
الراب*بملمبد 

الممغ)ص:آب(.)ا(زاد 



حنبوحمدبى i الإ،ام ص اه1ني على اص،يق  ١٢٢

وأيانه التإو تثاو عن البحاوي وووى أ؛ سط؛حها من أمحصل زثنيمة 
هزلأ:اششئضنة

\ذو-ثإمحتآكتئ دأوْ بمرق  4jS/jمظعون، بن عثإو حديث من كزيا دج 
ه.

لوجهتن؛أمحصل والتنسم آ ١ ت 

وملمآله وعل عليه اممه صل البي قبور يثابه الذي هو ذلك لأف الأوو،ت 
.وعتن)؛.sifjتقر أب حثه ومحا 

منطحالكن ؤإذا وشإلأ، يمينا عنه ائر ماء ينزل محإيه مسنا لكن إذا لأيه الثاز(ت 
المتث.وينحسث اللنه، فتدرب الين، إل الآم تزل أف وهثى ١^، فيه سمى 

ِساشوث لكن إذا عشى 1لأ ئنثشق القي ٣ لكن إذا قائل: محال فان 
به؟يكرك ثم ثتقثززياريه أف مْ وعلم لكلعلقاء المشهورين 

سغي،فلا الصالحين قبور ق الغلو يعتادول بلد ق هذا حثي إذا ةالحوابت 
ؤيدعومحوزْ أف أراد مذ أف أجل يذ تحلم ئث،ا ض، والحمد عندنا ليس هدا مثل لكن 

م.له 

وجهعل يدمحن واثئ مز، مقدار الأرض عن المز ارتفاع ت قائل قال قاف 
بجور؟فهل الماء، لخرج المز ولولحمزيا الأرض، 

له؛يحفر أف يمكن لا كان إذا المرونة باب من الحال هدم عل البناء فالحوابت 
صزورة.هذا يكون فحينئذ المحفور؛ المكان إل الماء وسزب رحوْ، الأرض لأف 



١٢٣( ءأل ubاسام) هتاب 

قفل

اقزيهكزاثه بدلك أراد ؤإذ خق، فهذا التحريم بالكراثة أراد إذ [ ١ ] 
صعيفح.فهذا 

متبلةظوب ل لكن إذا لأنه محور؛ ولا حرام، القبور عل البناء أذ والصواب 
مذكثي فائه له ملاكا منية ل لكن ؤإذ محتاج، مما أكثن الأرض مذ يأحذ سوف فإثه 

ذلك.أسته وما عنده، والصلاة ثعظيمه 

وم.م ض _ أف فالئواب 
أيماوالذلاهئ الم، عل الذي الراب نحثص بأذ حرام محصيصه وكذلك ]٢[ 

هذالأل تجرم؛ فإله اللحد" لوحصص ت —يعنى النؤع هذا مذ اللخل. قبصيص أل 
الدثا.زيئه ؤمن مال، إضاعة 

الضلأة الم؛ عل محب أف محوز ولا خزام، أيما عليه الكتائ وكذلك ]٣[ 
الكتابةإحراج عل دلتل ولا والتجسمن، الماء سياق ق  ٠١علتهرالكتابة عن  Jrس
الرمولعنها تيني التي بالكتابة المراد إذ مشامحنات بعص قال لكذ اشءري٠٢، مذ 

فلأن،ابذ فلاذ هذا ^ضلو^فياص،مكبءلم; 
محابوالترمذي: (، ٣٢٢٦)رقم الشر، عل الماء j باب الجاتز، كتاب داود: أبو أحرحم )١( 

بابالخنائز، كتاب والنسائي: (، ١٠٥٢)رقم القبور، تحميص كراهية ق جاء ما باب ا-اكائز، 
علالبناء عن النهي ل جاء ئ باب الخنار، محاب ص: وابن ٢(، ٠  ٢٧رقم)الشر، عل الزيادة 

رْ.بمن.جابر حدبث، من ١(،  ٥٦٣رقم)القبور، 



صضاه1ششه4الإئما'سبجضل ١٢٤

معدوأف علته، يبمى وأف المبث، محصص أف . اض وئسوو نش جابر' بقول 
ختنخديث : jujئبجا. ئكئث ؤ1ذ اليذي:  SIJئنبأ. زاة زو 

إثئه.المتت حاجه محلا الدثا زينه من ^١٠^ صجح• 

وهذابه، ثأّز لا فهذ١ عيه للدلاثة شل انثه أكب أو محثد وأما محا;سه، وتدكئ 
المغالاةبه تكون الذي والتجصيص بالبناء الكتابه يزف ه الثسول أف بدليل جيد القول 

وي•لين ال 
عل»طوا مثل: ١^، أسوار عل س ام الكتالإ ممر فإ مائل: قال فإن 

اثت«؟دعاة ورالأتئئوا اتي،اا 
مدمحاىئ،ص)رئواءلتياكلايمحلأإشبهمح، ^^واب:

المأثور.\ذوء\1 علميها يكتب المقابر بمس لكن ثري، لم هذْ 
لقولللتنريم؛ أنت والئواب لاكراثة، الم ذح\0 المزق ظا٠نلكلآم ا ت١ 

^١٥-أوجلده إل فنقي سابه، نحرى خمرة عل أحدؤم تبيس ُلآل البي 
علالإنسان جلوس تحريم عل يدل وهذا  ٠١١٠٠الخمعل بببس أذ بن حم جنوي~ 

المز.

وعنالمحور، العلو3، عن ش ه الرسول أف لك يتم الحديث هذا إل وائظر 
غلوقالقبور عل فالبناء والإفراط، التفريط ثئ وسط الإسلامي والدين القبور، إهائؤ 

وعلعلميه اطه صل اللمي فجُع المحر، لماحب، مهاثه المحور عل والحلوس التعظيم، 
هذا.ولا هذا لا اسل، عل ئنتمإ الإنسان يكوف أف أجل بن وهذا هذا ب؛ن وسلم آله 

أبيرحديث س (، ٩٧رمم)١ اكر، عل الخلوس عن الهي باب الجائز، كتاب ت لم مأحرجه ا ١ ر 
خ.بمنن.يريرة 



١٢٥ةت1و،اصرإابء«لاسنةواسمح( 

موزاقلوا اليهود اض ررلس اي. لموو منحي؛ عثه يض أف يبوو زلا 
علته.مممق ' صتئوا«ل ما نحدر نتاجي. أنتهائهم 

ؤالإتجادyي،سخاير.^^ةافJوزه،ؤالإصyه 
رالأنقاَلنتوواشِ.:ام،هونزىسينهمئاو: زبخزة 

ماجةا٢ا.ابن زوا0 الثوق،، ونط أو حاجتي مصيق 

ءص•مزصع لأثه جان؛ بالوطء إلا يرورْ مذ م إل طرين لا بجن لم لإل 
اجةأنص و كنتة هيجا تشه أم له ذكزت حتن ذلك ذكز ود [ ١ ] 

ابهأةتاجد«راا.البجودزاشازىامحدواموز >رلظافpjِ فقال: 
أذممن فلا \شمق ي خا-بمك ممفؤ أف ممن لا كان إذا أنة معناة ]٢[ 

القاير.ق مقتها 

مهءمذص:]ّا[كلأمالإلف 
عترم،ائه عل 5ووأ والأدثه عليها، والحلوس القور وطأ بجزم إل قال• ال الأول• 

الصدكزة الذي الوعيد فيه وهذا 

كتابت وعالم (، ٤٣٦، ٤٣٥رنم)السعة، ق الصلاة باب الصلاة، كتاب البخارىت أحرجه )١( 
عباسوابن عائشة حديث من (، ٥٣١)رقم القبور، عل الماجد بناء عن الهي باب الساجد، 
بابالخنائز، كتاب الخارىت فأحرجه للكنيسة ذكرها ؤإنإ ملمة، أم ذكر فيه وليس ةّ.بمم« 

علالماحي بناء عن الهي باب الماجد، كتاب ت وملم (، ١٣٤١)رقم الشر، عل المجد بناء 
الصالحالرجل منهم مجان إذا ارأولثلثإ ت بلفظ ة.بمها، عائشة حديث من (، ٥٢٨)رقم القيور، 

اض®,عند الخلق شرار أولئلتا الصورة تلك فيه صوروا تم مسجدا، نثره عل بتوا 



اسقضاهانيهمهعالإئماسبجضل ١٢٦

محل

أنس ايذ ض _، خديث و المدكوزة الثاثات و الدفن محرز زلا 
فيهىمبمر وأف فنهى، نصل أف بجايا ه القث نمول كاف شاعات ررثلاث مال! 

أ،الظهبمزةا  jtjiiيقوم وحى ُ، دزدؤعا حش بازعه الشمس ثطالإ حى مودأدأث 

وأسلا فاثه محلريق هناك وليس يزووه أف يريد قريب له كان إذا انه ذكر ائه الئاق؛ 
تنقول لأسا ثظر؛ فيه أيقا وهذا المور، يطأعل أف 

مفأذ ويالإمكان عاليه، ومف هريسالئ، متر إل 5دهش، أف صزورة هناك ليس 
واحدْ.هذه وثدعوله. عنه، ولويعيدا قباكه 

مدم،موطئ بينها يوجد لا بحيث نرصومه القبوركلها تكوف أف يمكن لا وأيثا 
فيهصرورة® هدا ®إل يمالت وكوثه هدا، من بد لا مدم، موطئ هناك يكول أل بد فلا 

نقو.

أفأجل ثى عليها أفهلأ بحور لا واُه المحور، عل الوءلُ يجور لا ايه فالصواب 
له.ءرس_ا مؤ إل يذهش، 

هذاوعل رمح، قيد ثرثؤع حتى الشمس طلعت إذا اكلأJةت الأوهاُت، هذه [ ]١ 
رمح.قيد ثرثئ حتى الدمن عن سوقف، الثنس وطلعت اأئترة إل وصلنا فإذا 

S^.ض حز وذس، اؤوال، عند ض: 

يكوفأف للعروب وثصمها يعرشؤ، حتى للعزوب الثمي يصم، وحين ]٣[ 



١٢٧ةت1باسضربمبجملاسزةواسم( 

ثمتا؛لأنمحهمحهسم
عنوجر أيه ه الئئ عن روي لأئه أول؛ امحار ل والدس محلا- البجادين يا 

محل

تؤو؟ي ودس لم مسلم من حامل ذمية مايت تإدا 
الق1اوة؛إل 0فنأهو\ ويدمن؛^0، وووها لأل الآ5مار؛ منية ق يدس ولا 
•ءمهاااُ ا-محنإل وجه لأل 

أونحوذلك.تاعة ربع خلاو ل ت يعني الإشرافي، وبتن محنها ٧ العروُب ومحن محنها 
١.٠لأْواتر فيها دٍ أذ البي. ش الأوقات هده 
كانإذا إلا النهار، ق أو الم ل مواآ فهوخاتن، ذلك، عدا في-،ا الدس وأثا 

ذلك؛أفبه وما والئنييل الأكش إحسان من يجب بجا القتام فيه بمأئى لا الض 3، الدس 
الأحاديث،وبئ ليلا الدئن جواز ق الواردة الأحاديث، فيجمع؛_ عته، ينهى فهنا 

انه.ناج_، ونئزواي اتقئذ، محتئ محارذالم الي أن الم ي الرايُة 
إلوظهره أمه ظهر إل وجهة الحنتئ يكوف أف عيججل اض مى حكمه هدا [ ١ ] 

افبحكمة مذ فكان ذللثؤ، أسته وما ال،كل؛ماُت،، تحمل عل أئوى الخنم( ظهر لأف بملنها؛ 
أم.زخه إل وظهئة ظهرأي، إل وجهه يكوف اي بطن ل ا-بمئ أف عئؤثل 

حدين،من (، ٨٣رنم)١ مها، الصلاة عن مي الى الأونايتح بابؤ الساجد، كتاب، ت لم مأحرجه )١( 
لآ.بمن.عامر بن عقبة 



صضاه1ينيصاسممأسبجضل ١٢٨

الموايلعليه نطت حياته، ورجيت وثدها حامل، امزأْ ماست، ؤإذ 
موهومةحياة لإبماء ئتيمنه؛ هت\كا فيه لأو يطنها؛ يس ولا محآ-؛محنه، 

علبإل بطنها يشي أف وعقمل تدهن، يم يمومحث،، حش ركن، عمج لم قإل بعيدة• 
اانىأزلل١ا.غزنة حفظ لأف ؤ\ص \م 

منثة ثئليصا فيه لأف ن\تجذت ثته. شق بي ^٥^؛ اؤئ، ثلغ ؤإذ 
ولأ4ثوشلث؛ري، مذ سها يفرم أف ويشل مالكها، إل لها وردا نأئمها، 

ولدهالأن الت5ماو، مع يدس لا قاما مسلم مذ حمل بطنها وق ذميه ماست، فإذا 

تس

ئنلم؟مذ خنثها لأن اخنانة؛ الدوصلاة عل يتل هل ظ: ال قض 
ماتجمامذسم،لخذإذا 

بطنها.ق وهو فمهل هو عليه يصل الخت،ن 

مقابرو يدهذ حتى الملم الخنئ منها وهتج الأئ بطذ يشهم، ألا هائوت هال، فاذ 
المئ؟الم

قدفئ اله دام وما سمه، من المائدة وما وإياْ، هي ماست، لأما لا؛ فالحوايج! 
مائع.فلا الئزك قبور من حال مكان 

تعدلا الحنئن إحراج عمليه فإف الحاصر؛ وهتنا ق سي،ا لا الصحيح هو هذا [ ١ ] 
ا-محن،وأمج فورا، العمله لها أجرنت، سمك حمل بطنها وق امرأه ماست، فإذا مثلة، 

ووسفيهذاهإْللأدا.



١٢٩( ء«ل uUاسانورهتاس 

مميهثه ا-؛قومه لكثت لإو ثمة. ثركه؛؛_ ثة ؟كن ده-هإلولم المثلة عن صياثه 
وجهان؛

^:ملأيصتيسةامح.
يإفالوارثأاُ• خق مللم:ظق:؟ ه يءو لأنة لائثق؛ واش: 

مدركته•امحمه ويثرم طه، يثس لم سرا مالأ بلع 
بعزصاحبه إل ودْ ينكى لأيه واحد؛ ُبش قننه له ما المز ِو، ومع و1ف 

موجب.صنو 

القبلة؛إل ووجه وئئل بس، القبلة عثر أوإل اؤت،^٣،، يقذ ثإف 
خيبش؛ ئلأ المناذ عش ^٥!، أف إلا موجب، فنله عل تمدوو هدا لأل 

لثعدؤو.الحل وصوء ينمط كإ متمط، وعن.و، 

واجب،لأله كيلك؛ محئة ؟كوف أف احثتل عش الص.لأة مل دفن ؤإل 
بخمذه،إهمحاأاب

تحلفلا حيائه، ق انته1دكه وقد ماله، هذا لأف بطنه؛ يس لا أيه والصواب [ ١ ت 
ا-إقوهز0،أحدت نميتأ وصار مآ ،— ٧١—أى1 ايه ئور فإذا نمى، بل بطنه، يس أف 

م،.! ١١ؤمثلث 

بطنه.فيس ثيا وطالب لثؤثْ ا-إقوم0 كانت، إذ أما 

الوا-ءب،ثوأي أن ه/ثئ4و ١^، عر بجل أن أئغ: الاحتاو وهدا ت؟آ 
بالئلأة>،امحفلأخاجهإلأذ؛مح



سقضادئنيهمصاسممأسبجص ١٣٠

محل

١^،إلا يمعله، احدا نأيت ما ممال؛ دإرْ ق الميت ينقتن ص احمد ئئل 
آفياحهمعذ مريم، م ئن م ي ص محي يزوي امحق أبو ولكف مال؛ الئام• 

اوأمائه م ض فيه وروي دلك، ينتحب اظاُس،! وابو الماصى وئال 
نأسعند آخدم ٣ ١^١^ ه مرئي ١^^٢  ٩oU : .١ilJ^؛، 
١^؛؛ثا لمز: م تحئؤ، ولا ينمع مإيه للأيه ابن محلأو يا لمزت م ي، 

أنسمول: لإنه ابن هلأن ;١ نمن: نأ داعدا، منتوي الئاته، ئلأنه، 
ىن10ثهادالدسا، من علته حزجث ما ادؤز مقول: لأيئمنوو، ومحن افه، يرحمك 

دينا،وبالإشلأم ربا، بافب رصيثج وانك ورموله، عبده محمدا وأن لاإلأإلااف 
مقول:منهةا، واحد ثل يتأحر ومحثرا مكرا يإو إماما، وبالقرآن وبمحمدلميا، 

مماليؤتينا<،. ححيجه افه ومحوو حجته، لقن ومحي مدا عند معديا قا ائطلؤ، 
رواهحواءر؛ إل ®محاكنه يال،: أمه؟ انم يعرف، لم محإف ايثه، رمسول يا الرجل: 

اللإئو)صدضاال

٠٥١صل الثى لأف أيصا؛ ثاذ وهو يعتمد، ولا صعيم،، ا ر الحديث، هدا [ ١ ] 
لأخيكم*انثعفزوا وتال: عليه، وممن الميت، يئن من مغ إذا كان وملم آله وعل علته 
و»الخئئبمئ، امامة ش حديث من (، ٩٧٩٧ رقم ، ٢٤٩)a/الكبم العجم ل اممراق أحرجه )١( 

التلخصق الخافثل ونال، اعرفهم، لم حماعة إضادْ ل الزوائد)V/٥إ(ت محمع ق الهيثمي 
الشال.ق العزيز عبد وأحرجه أحكامه، ل الضياء قواه وفد صالح، ؤإسادْ (: ٠٢٧ الحبثر)٦! 



١٢١( صل؛ت1وااسائزرباب 

فهويئالقابر عر لاواس هذا قال قائلا ولوأة طل«اار الأن هزة ي ق ذ\ح\لإ\ 
به•بأس ولا 

 Xء أX

حديثمن (، ٣٢ ٢١)رنم للميت، اشر عند الاستغفار باب ابناتر، كتاب داود- أبو أحرجه آ ١ ' 
ظقبمته.عنان 
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^وؤواند1ءضاث؛ا
M   L ثأM

''َ ءص . ِم  ٠٥. هلهمصانا عرى ررمن هال.■ اض. أو منعود ابن ووى ج ئنة؛ التنزيه 
عريب.وهوحديث أجرْاء بثل 

الخم.لعموم وبعده؛ الدهن يبل الثعزيه وقبري 
^^ةافلوزمحا؛لأكمحث.

ذزحزعزاءك، وأحس أحزك، اممه أعظلم باثنلم! ائنلم ثنزية ق ومول 
عزاءك.وأحس أحزك، اض أعظلم لأكافر• ثعزيته وق ميتلئ،. 

يؤون؛وبجا شاي، عل محج وهل الدلإ• وتودم،أحمدصملأم 
.،١^ محدم كال ١^ من علأئا أة زوي لأم بموذئب؛ إخدامحا: 

وهوعندأبيه هنظزإل له؛ ممال زأمه، عند ممعد يعوده، اللمي. لأنام 
فه))الخند وهو ه الحم، نقام هانلم، المامم، ابا أؤا له^ ممال نأيه 
البحاري.زواه ١^١^١١ مى يئ أمد.ه الذي 

ررلأيبؤومضم«..دال:
لتك.وعمن عزاءك، اض أحس منلم؛ ض هإفثنزيتهم يتزبمم، محا• لإل، 

عددكااُ.مص ولا عثك، اش أ-حش!، كافر؛ وعن 

اممهصل اضر عن، فيهاآثاو ولمس، نثيهإمذ، العلياء من امتحنان مايت، هل.ه ]١[ 
وملم.اله وعل عليه 



١٣٣ممباس1ضربمبامجوابملاءضس( 

نحل

النيأف روي ئ تاحه؛ ولا ثيب معه ؟كن لم إدا مكروْ عثر والةكاء 
ومحاوتأصحابه وبكى مش عاشته، ق فوجده عناية، بن نعد عل حل ي. 

يعيب«بماومحن الموس،، بحرن ولا العم، بدئع لايعدب اطه إو ررألائنمئوو؟ 
؛.عل1ؤلمممق ^■^٠، أو لسانه" "وأثارإل 

ثدعوونحن عددك،، مص ءولأ الدمة! أهل ثمية ق مول، ، كيفقائل• ئال، فإل 
عليهم؟

^ايزيه زادت ■قذلأئز زاد إذا لأثة فالخواب: 
الموشذ؟من الئار ينتم، هل هائل: هال قاف 

>L،ما الثهأإلا لهم، يساإمحاتا لأن لايخزوذ؛ ل؟م يقال: فد محالخوان،; 
اش.ثاء إذ يه باس لا فهذا منه، لابد >ثا الدول ب؛ن الحائم به 

لكنفلا، التقصي مع أما الهلسعة، يممتمى حاء إذا وهدا مكزؤْ، عتر البكاء [ ١ ] 
ممددوذ الزحمة عليه الخامل كان إذا يسإ ولا به، باس لا فإثه الهليعة يممتقى جاء إذا 

لدلك،ا>سدو، ثم عئإ؛ْل، الرحمن يرحمهم الراحمئذ لأف هذا؛ عل يؤجر هد لاين الأحباب؛ 
لإكىعاشية ق فوجده ههقتئ عناية بن نعد عل يحل لثا امحق. أف يحدب 

الملمت،،بحرف ولأ العم بدْع ١^^٠يدب إي ثنتعوذ، رُألأ وهال: أصحابه وبش 
ا.متثنعايهُ أويزحم® -واثازإلبنانه- ومحنبمدبتندا 

الخاتن،ئاب، لم: وم(،  ٠١٣ رقم)٤ ارض، محي ايكاء باب الخاتن، كاب الخاري: أحرجه )١( 
رأ.ءتبما•عمر ابن حدينا من (، ٩ ٢ رمم)٤ الست،، عل البكاء باب 



اس3اضاهأهممصاسممأسبجضل ١٣٤

ووىتإ اياهلك؛ دعوى والدعاء ااتيود_،، وص ا-قدود، محوولطم ولا 
١^،ذشق الخدوث، تيوب تن ث ءفيش ئال: ه الض أف تنثود انن 

•الحاهل؛ؤا'اا' بدعوى يدعا 

'وا"قاكةل١^١٥ مى زئ ه الى أف موتى م وض 

محاسنثنداد هوت والندب تاحه، ولا ثيب معه يكوف لا أف ا،لؤلثن انتش لكن 
اماولكءَ لأف م؛ زخ ي بجز أذ واقاط: ق، 

اكّنة.هاو0 عل الصز عدم به يعرف وجه عل عي اف الإنأف فيه مقصود هدا 
فإلمحوو، —لا اجاهث بدعوى والد•مى ا-إلإوم_،، وس ا-قدود، ٣ [ ١ ] 

صلاللمي منه لإأ لكن أبما، الإسلام وق بل الخاهلق، ق اكاس_، عند قدث ذلك 
لكنهالصنة، عند حده الإنسان يلطم أف سنجبوف ولناهم لم، ومآله وعل عليه اممه 

جثة،نس الصنه لشدة ا-ينت،؛ مى كيلك، الخد، يلطم حتى يئثعل المصيبة لشدة 
الصز.وعدم الرصا عدم عن يتثئ وهدا 

ذلك،.أفته وما ثبوراه! يا نيلاه! يا ت يقول أف الخاهلية بدعوى والدعاء 

أو؛الياخة.يالنلص، ضنما رلإ التي الئاكهُم ]٢[ 
محلقالمرأة أصنت، إذا الحامية ق وكانوا منزها، محلى التي والخاكهإ ]٣[ 

أفالمرأة اممه ي،5لمإ لم ولهدا محبوب؛ مطلوب أص عندهم الشم اتحاد لأل منزها؛ 
فمهل.بمدرأثملة بل بالعا، يقصينا تمصزه ولاأف النسك،، ق زانها محلى 

ومسلم؛(، ١٢٩٦رقم)المسبة، عنلب الخلق من ينهى ما باب، الخنائز، كتاب، الخاري• أحرجه  ٢١١
(،١٠٤)رقم الخاهلية، بدعوى والدعاء الخيوب وشق الخدود صرب ريم باب الإبان، كتاب 

ة.بمئئ.الأشعري مومحى أي حديث من 



١٢٥سمرطباسمواب1ءضاس( 

ناثثتا".ثققئي.
ثلأتاهلإ;ائيا،ئنأتت خزن ذؤ ز\لئغ. ت ذص 

ؤممان.اوخ كانا:شنان ذ\ٌ زك ؤزاثلأ لأف ذئاه الخلال زاخازة 
\}ئالمووإ.الأ■>بار وظاهئ 

م]اسة:آا[: ثلإ،ونيه ( sولاِشدكj ننال: ، ٧٥١ Jyأحمدق محال 
لاقرخ.ائ.ذالإبم؛أذ أقدقي غطة: ^J؛،P نئ. مءة ١^، 

؛ظقظ؛ا"•
وسّر-خ،والمح.لأة، وبالمز ئعال باق ستين أذ شماي ا ا وينبغي 
امحمات.[ ١ لاوقرة:'آه ه ألمترو\ذشؤ» الله لمول حثوا؛ ولابمووإلأ 

ا-إثث.ظق ١^، فهي الئا1ه: وأثا آ ١ ت 
يخةنم أنه وعشل أباحه أنه تجتمل دام ما أحمدرأ* عن مل الذي هذا ]٢[ 
الأتارياتبيع معروف )؟أوالأةق' أحمد الإمام لأل يبحه؛ لم ايه عل عينل أل فالواجب 
)رينأوأة منا«اآأ* رربز الئئ_ول  Jyأذبمتع ولأيكن بالئء، واشئك 

يكون.ما أبعد مى هذا بإباحته، يقول ثم ٠ والشنه،اُ النائحه 
علنجب بمي• الوجوب، مراده أف ®ينبغي* الولم، الظاهربقول ]٣[ 

(.٥٦٨والإضاف)Y/ ٤(، ٠ ٢ الفروع)م انظر: )١( 
كتابومسالم: (، ١٢٩٤رنم)الخيوب، ثق من منا ليس باب الخنانز، كتاب الخارىت أحرجه )٢، 

نهئيبمتن.عود مبن اه عبد حدين، من (، ١٠٢رنم)"الخدود، صرب تحريم باب الإبجان، 
من(، ١٠١٢٨)رقم الوح، ف باب الخنائز، كتاب داود: وأبو (، ٦٥)م أحد الإمام اخرجه )٠١( 

خ؛هءثن.الخيري معيد أي حديث، 



سقضاه1ضهمههالإئمأسنيحتيل ١٣٦

منأحد هل يثآكرت وأف والصلاة، والتحمل بالصز تعال باش ستعير؛ر أف الإنسان 
الصاب.هذا ممده الذي هذا يبمى حتى بقئ الناس 

حالأتاتأنبع له وا،لصاب العن، أهل قال 
ورباوالنور، بالويل يسه يدعوعل وربا الصز، وعدم اشحط الأول؛ الحال 

درجؤإل يصل وربا شلث،، بلا حرام وهذا تقديره، وق عميتجل اه حكمة ق يمدح 
اتهم.

اددود،ا-ولطم الحيوي-،، كثي تجرم، عثا يمثع أل وهو الصبر، الثاسه؛ الحاث، 
واحم—،.وهذا أسهها، وما 

لها،اش باعتبارتقدير وعدمها اكبميية عنده سساوى وهوأف الرصا، الئالق! الحال 
يكنولا ثط1يى، لا أم ث1وعها باعتار قدمها مع تناوثتا لأة ث1وعها؛ باعتبار لا 

؟هشلا يقول؛ كأيه يعني؛ لها، تحال اش قضاء باعتبار لكن عليه، يستقيم أف لأخي 
تحالاه بقضاء راضنا فيكون عئقهل، اممب فعل من دامث، ما قنصل لز أم حصلت، 
ومدرْ•

الصز؟وب؛ن بيته المزق ما ئايل• يمول وقد 

باعتباروعدمها الصيتة عنده ثتثاو لم الصائن أف الصز وُين بينه المرق يقال؛ 
فيقول!هذا أما حزاما، فعلا يفعل ولم حرام، بكلام يت،كلم لم لكنه عؤوْل، اض تقدير 

أوهذا.هذا سواء وثدرْ، اش قفاء هع انا 



١٢٧^وةواساءضاده( 

تحسهنصيه عبد مى ررما ت اممه.يقول رئول نمعن تلمه! أم وياثت 
محيي،ل أجنبي اللهم راجنوذ، إلته ؤإي ف إثا وجو؛ م أمرافه ما كمول 

مفيقوم قد وهدا الصيه، هدْ عل عغتهل اشء ينغز بأذ الشكئ ١^١^٤! الخال 
اضثكز العقوثة له عجلمغ فإذا كمرة، مآناهئ مذل قد مسه، عل مترف إنسان 

وفالأجرة، عذاُب من أهون الدثا وعداب لدنوي، تكسو إما وقال؛ هذا، عموْلعل 
الدسامى برخ حتى الدثا ق بالعقوتة له عجل ايا إنأحب إذا تعال اممه أف الحديث، 

باين

أفالموتبذاجل ف ثنارعه الناس الثثول.كانأشد أة وَلظىاظمحول 
عاوؤإتابجقمنزله الصرله لأف الصابرين؛ درجة ق يكون ما وهوأعل يموت. 

[.١ • تاازمت ه ُثهم-صتا>ؤ مهم ^؛^ ٥١١
اناملهيعص الثيaلان له ؛ ٢٤الوفا0 حصنيه ر؛مةادرثالا ٠ أخمدر الإمام أف ؤيدكر 

يعد.يعد أحمد! له فقال أحمد. يا قسي • ؤيقول 
سياقق وهو بعد بعد قال! لكنه أء_ؤك، لم يعنيإ1 ®فتني* الشيهلان؛ وقول 

ولكميا محسن أل افه أل نحطر. عل، فهو عترج لم روحه دامت، ما لأيه الومحت،؛ 
الخاقه.

لأةنفلنا ا،لمائس،؛ عند الشاكرين مقام ق يكون ربإ الإناذ إن نقول! فالذلك، 
الدثا.ل ذلك، له عجل حيثج العقوبه؛ عنه حمم، اممه 

لالمصانمإ.يالتنبه مقاماُت، أرع مهدم 

٥(.الخوزي لابن أحمل الإمام مناف، )١( 



سقضاهاششصالإئماسبجضل ١٢٨

تمحالت متهاءا. ح؛را له وأحلم، مصيتيه، ااف'ل؛، أجرم إلا مئها، ^١ ي وأحلس 
أ.مسلمل رواه اض.■ رثوو منه نحرا ل الله هأحلم، محلتها. ابوتأنثه يوق محلنا 

^!٠٥١هإن تات5دوتشه: ٠ وقال 
م1ّللم.روا0 مولونى،< ؛،١ عق يومتوف 

الماسأحئ، ؤمن عمها ابى ~وكان أبونلمة مات، لثا نمحقيها نلنه وأم [ ١ ] 
الثس_وومول منها إي،اثا ولكن ا،لوصوع، ق ثغا لا الكلمة، مده قالت( إلها~ 

قالثلث، ذلك( س القصد وليس ٠ ار تلمة؟ م من حو من وقالت،! ءفييائثأؤئمُ، 
أوعثرهوأبوبكر هل هذا! من تؤمل أما الئصد لكن قيآئ!أقئآأ، الؤثول وعد 

أبي(من نحرا لها يملن تعال افه أف ق لا خثرا، يكول فيمن مريده فهي عخاذ، أو 
هلنجرب أي( ثريد وهوأما مثلها، من يمع أذ يمكن لا الثافط الاحت،ال، لأف تلمه؛ 
خيارمن تلمة أبا أف ْع اللكدم هدا قالت، واذلائ( به؛ مؤمنه هي بل أولا؟ هذا يتحمق 

ذللث،.من حوا لها اش فأحلم، الئق.، حهثها حتى عدما امشئ، أن وما الأزواج، 
وقدالوفاه، حصزئه وقد تلمة أير إل حصر لثا . النموو< أف الخدين، وق 

درجتهوارقع تلمه، اعقرهم( رراللهم وقال؛ محأعنصه. بصزه، مؤ، وقد عليه ذحل 
كؤات•حمس( عقيه"رأُ ^١->^ِفي فه، ونورله مرْ، ق له وامخ لهديع(، اق 

لأفشك،؛ لا عشه ق حلقه اممه أف فهو اللكو،اتإ هذه ص الظاهري الثيء أما 
حمؤرقد يكود( أي( تعال اممه يرجو فإننا الماقي، وأما ه، امح، ر'ًايؤ محت صار عقبه 
وملم.آله وعل عليه الله صل الص يدعاء ذلكؤ 

;ؤ.بمها.سلمة أم حدت من (، ٩١)٨ رقم اكيبة، عند يقال ما باب الختائز، كتاب مسالمت أحرجه ( ١ ) 
نمحهبمه.سلمة أم حدث من (، ٩٢٠)رقم اليمى، إغإض ق باب الختائز، كتاب مسالمت أحرجه ( ٢ ر 



١٢٩

ئئأ

اض.زئول لأو '؛ لآهلها طعام إصلاح وحيوانه اثن لأقرتاء وبمننا 
محاىا1مشئم«

رواْأبوداود•

لأقارنم،ينتحب اثه فقال: امحم من أحص بدليل امتدل ١^٥—، ا ١ ت 
مدا،مناك أل عل يدل والحديث مد، بدون لأئله، الطعام إصلاح وحوانه المث، 

الطعام،لهم ؛؛ JajUUوالمماء والخزن الاشاض مى يئعثهلم ما أتاهم إذا وهوأقيم 
الئئكمول ،^، ١١هده محييه بإ الحكم محصيص توحب ا،لنصوصه العثه لأف وإلأ 
عئزده«را'دلك، أة أجو من ١^١^، يوف اسان ارلايمماجى وملم: وعرآله عليه ،، ٥١صر 
الحد.شومكدا ذلك،، ي علها لحنج لا فإنت الأتي اكالث،ثاحي نحزن لم فاذا 

.يشعلهم١١ ما ررهمدأتاهم موله: ممدا بل مطلما وليس ٠ طعاما،ار حعثر لأل رراصنعوا 
منالطحام ٤^^١ أف اأسئر من وليس يش_عثئإ، ما أتاهلم أنه تقدير ر عم 

الدبانحإليهم ثناى أف أما يكفي، واحدا طعاما فإف الأف، هوالحاصر كإ المطاعم 

والمناجاة،ارة يالم بأس فلا ثلاثة من أكثر كانوا إذا باب الأسدان، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
رممرصاه، بغر ااثالث، دون الاثنين مناجاة تحريم باب الملام، كتاب لم: وم(، ٩٦٢ رقم)٠ 

لآ.بمئ.مسعود بن اف عبد حديث من (، ٢١٨٤)
رقمالست،، لأهل الطعام صنعة باب الحناتز، كتاب وأبوداود: ٢(، ٠ ٥ / أحمد)ا الإمام أحرجه )٢( 

ماجه:وابن (، ٩٩٨)رقم الطعاميصنع، ي جاء ما باب اباتز، كاب والترمذي: (، ٣١٣٢)
بنالئه عبد حديث، من (، ١٦١٠رقم)الست،، أهل إل يت الهلعام ل جاء ما باب الحنائز، كاب 
لج.بمبما.جعفر 



سقضاه1نينيصاسمماسبجضل ١٤٠

مصيسهم،عل زيادْ فيه لأف همكئوْ؛ _ bJiJالطعام ا،ليت أهل صغ هأما 
زشئلألهلمإلّلاا.

قفل

ضث؛قكم رامحت ئاو: . ١^٠ لأف أ؛ الموو' زثاز0 ثيستخب 
^^وئايت«ززاةسمإ.

يأكلمذ إل نحتاج نحذ يقولول: ^ الأطعنة، من ممر الست ل ويبميع واأنائد، 
ليسفهذا الأطعمة هذه أكل أجل من وشال يمتن مذ الناس فبمصر الأطعمة هذه 
الإملامج.البلاد من ممر ق الأف الوائ هو ك،ا الثق، من 

وظاهزئت5ئوْ، إثئ ت يقول اأؤلم، قاف الطعام المت أهل صع وأما ا ١ ] 
يصخاليب أهل إل اا١٠جةاغ يئد ®'كثا قال؛ ظ^,ءثئ انحل اممه عبد بن جرير حديث 
ليأتواللناس الأطعمة يصنعوا أف حرام ائه الحديث هذا فظاهئ ٠ الكاحة،ار مى الطعام 
اليا->ة.مى عده ظهقئ ١^ عند بن جرين الخليل الصحاف هذا لأف إليهم؛ 

لدعاءلين القأور وزيارة للمرجال، لكذ منة المور زياوْ أف المؤلف ا ٢ ت 
الدينلأة ١^؛ لثدكر وكن ١^١^ لثيج وليث لهم، لكن ^ ١م 

س\ف}:
ؤبلبواأف المبور أهل فدعاء أكن، ثرك وهذا ليدعوها، العبور يزور مذ أولأت 

أهنزك أوامحوص النئوم نبيل عل مواآكان الم ؤدثئوا الحر 

إلالاجملع ص الهي ل جاء ٌا باب الجنائز' كتاب ت ماجه وابن ٢(، ٠ ٤ أحمد)آ/ الإمام أحرجه ا )١ 
الت،رةم)آاأا(.أهل 



١٤١بمباصزيةواماءضاس( 

ئضواهِ.ظهلملكف ئاو: ئنيإ، ززى نا ئاو وؤ1أنزازثا لإذا 
»اضممحالال..بب..........ب...أ1الحن-واألبيثلكلم1ئفيإيرو: 

ا-ءتمدلأية بدعه؛ وهذا القاير، عند أي: ؛ءثلها ٥١تدعو اكتذة زوو أف ثاتات 
فهوبدعه،دليل؛ إل محتاج وهذا غثرْ، ل الدعاء مى أفصل اجلكان هذا ل الدعاء أف 

يافصلاقأرة ولست عنه، مئهيا بدعه فيكون الأموات، هؤلاء لدعاء يكون"سبا ورثا 
بساق،.ق فيه فه ثتعثد مكان من أفصل ولا اجد، الممى 

القومهؤلاء وأف الأخزة، وثدكر ١^"-؟،، ويدكر للاعتبار، امحره يزور أف ثالثات 
ستهليعوفلا بأءالهلم، مرمتين الأف وأصبحوا الأرض، ظهر عل معلق، بالأمس لكنوا 
الؤيهول: ويعظثنته، وشظ فينتثر الثيئايت،، مى مصا ولا الأعاو ق زيادْ 

الوعظمى ذلك، أفته وما عندهم، إلا ء!سار( لا أو عندهم، إلا وصبحير؛ر لا لعثلث، 
الآ:ءرة«.)١٣ وقوله:ةبيادقلأصمُ ١^؛، ^١^ هوالدي وهدا لشسه، والتدي 

الص،إل حزج أبيه أو أمه إل اشتاق كثإ الأحزان، لتهيج المثابن يزور أل رابئا؛ 
أرادهالذي هذا وليس ومةكر، سالئ، لا ؛دعة وهذاومحن، يبج، المز رأس عند وجلس 

ا.لصسه.يدكئ ما يئعل لاأف المصيبه، يتنى أف له يثعي والإنسان ءقؤأئأؤئمُ، اللمى 
إليمج أف الئرعية والمقاصد اأمتة، زار لمن تكون كلمها مقاصد أربعة هذْ 

الثزعثة،الزيارة فهذه القبور، أصحاب، إل والدعاع والاثعاظ للاعتبار اقؤة 
بدعثة.ؤإما شزكثة فإما ذللث، سوى وما 

الممن؛أهل أوإف الاستحضار، موه مذ هذا فهل ، aJ<-i_J؛عليكمءا ارااسلأم [ ١ ] 
ُ

يقوله؟ما يسمعون 
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..........لأكم افه ناء قإياإذ ا، والننمزل ا1ؤمضرا الديارمن أهل 

أومنفسمعوذ،  ١٠عليكم ءرالملام فيقولت معوذ، يامحت؛ أهل أف احت،ال فيه 
أفمع وبتكاتها، اش ورحمة البي أتبما عليك ررالملأم نحن• نقول كإ الاستحضار قوة 

والإسلام؟هميىبينالإ؛ءان ]ا[هلهاك 

وإمووا>اةثالق يىمحاهميى؛لأفالإيلإي،ال إذا نقول:م، 
تيعني الإيعاز، مى حالا وهوأصعق وامشلاطا، ابوارح إسلام والإسلام ؤيقينه، 
مئنر ت\تب آمحءِإب يجس تعال؛ قولة ذلك ودليل المزمن، مذ حالا أصعق المسلم 

^ءوومماهلاص:أا[.

إذالأنك، ثنلئوذ؛ اوم الماس أكؤ أي: إسلام، إدءام المزم الماص وأكي 
ك،او(ساق وما الإيعاز، كعال ساؤ، أشياء يعملموف وجدتيم اليوم الماس يصرئاُت، ثأملت، 
يعطىفلا الإيعاز؛ ثافص موما أو منلمثا يكرف أف إل ال الإنبه بمحول فإئه الإيمماف 
الأمم.طلق 

-؛ولاء؟موفئلمحق اثنا متئتوذ اننا مع ٠ افاار ثاء إذ ررؤإثا قال؛ كيف  II٢ت
إذظن؛ عنث أم وهدا بكم، الإسلام عل لاحقوذ افُ شا؛ إذ \ؤ\ذ• إئ قيل: 

باش.والعياذ الخاممه، حنن ومن الإنسان j؛j( محال قد 

الكان،هدا ل لاحقوذ اهُبكم شاة إذ ؤإنا أي: سان، الأسشاة إة وقيل: 
من(،  ٩٧رنم)٤ لأهلها، والدعاء القبور لحول، عند مال، ما باب الخنائر، كتاب ت لم مأحرجه )١( 

نْءمحءهااعاسة حديث، 



١٤٢صزياتواتجاءضاسا 

مناائنتئدجر افه لآوأت->اأ آحزت حديث وق ُ« ولكم لنا افه ثنأل 

عائداالأسثناء فيكون الدهن، ق الأرض  ٤١٥أئقل؛هو الذي البقع ل لابُيا وهذا 
إلائمحوقفيس.

اممهقول ونقلوه اممب، بمشيثة لاحقوف إسا ت يعني الاستثناء إل وقيل؛ 
هرسم؛؛0 زثر.ثةأ محذتن ءبت أثم كاء إن أيثمإم اكمد ؤ20ئرآ ت تعال 

قإئر1ؤلعمزت عفيهأكلأْؤئ؟ر اليثر مال كعا محق، مؤكد الدخول هذا أف مع لالفح:يآ[ 
ثا؛إذ ٠اإنا يقول: اذ الإنأف الأهوال، أقرب -واشُأعال؛ا- وهذا ,\ا آته 

إلمحتاج لا وهذا اللب، بمشيئة ينص فإد،ا لخمثا ؤإذا بكم، لحمثا اش ثاء متى أي: ال؛هاا 
أيضا.المهم ق صعوبة إل ولا ثكثم، 

العالآللأمواذ،؟ممظل،
الينلأف ذلك،؛ أئبة وما العذاب، وشدة العذاب، مى العافيه أي: الحواب: 

مف3لنولفتحن لما بالنبه أما العدايت،، هذا مذ العافيه له افه فتنأل ميم؛ ق يعدب 
كذلك،يكن لم وما تقيئه، والأحام مريصه، فالقلوب واليتا، الدين عايه العافته إل 

له؛ظلذمح،نحتاجإلضباسلا.
الإسلائة،الأمة معثز منا يحنى: منا، اكمد.ماذ اف يرخم المعنى؛ ]٢[ 

والمنثأ؛ءريذ•

بنالسور حديث من (، ٢٧٣١رمم)الخهاد، ق الشروط باب الثروط، كتاب الخاري; أحرحه ١( 
يجبمتمحا.الحكم بن ومروان محرمة 



صضاه1نيهمصاسممأسبجء؛بل ١٤٤

ر)الثيأزاد: وأذ زلأقئابمومااا« ، لاقنرئثأ١٣)١^ خديث،م:زو 
امحلنازم«لكذطا.

ودون؛لهأ المحوو نيارْ كرامه م، افاء قاما 
مرأحيهارمح.بمهازارث، عائثة ؤ/ال وؤيئاه؛ ما لعموم يكرم؛ لا إحداحا: 

حديثهدا القيور(( روارات ررلساش البيس؛ لمول يكرم؛ والثانية: 
القز،قليله اوأة زلأف الواثه؛ مت ، ٣٣١رال قو سح. 

ةورمح،ساءبجنالأظمحاش،
•' ٢٠٣١بخلاف 
بمءْ:ُء ء-ْ ومنعليهم، صل من منا فمثلا فيهم، اللب إل به مربما ما كل يثمل .سني■' [ ]١ 

أجرزيارمحم،أتمات لألأمحرمناأجرهما؛ أجرزثارمحم والتيمن أصيب:ثم، ومن ثيثهم، 
أوفتةدين، أوفئنه ، ^١٧حئوُب، فتنه دندهلم<، >اؤلأمتنا مذزار، لغل مسس وهدا 
االأمتنادندهلمواعفزلناؤلهلم«.تشننمفتنه: ومحيدسا، 

الدنوُت،؛كبائر من بل حرام، للقمور النساء زيازه أل سلث، بلا الصحيح ]٢[ 
)رسالموررا؛وفيَفل:فوضآلهوىواممنزا2ك 

رنمللقبور، الماء زارة ي باب الحائز، كاب داود: وأبو  urr)^/؟أحمد الإمام أحرجه )١( 
رقممجدا، اكر عل يتخد أن كراهية ق جاء ما باب الصلاة، كاب والترمذي: (، ٣٢٣٦)

٢(،•  ٤٣)رقم القبور، عل المرج انحاذ ق التغلظ باب الحائز، كاب والمائي: (، ٣٢)٠ 
من١(،  ٥٧٥)رقم القبور، الماء زيارة عن الهي ق جاء ما باب الحتائز، كاب ماجه: وابن 

عباسابن حدبثا 



١٤٥ةت1ساصرواباسوسم«ضاس( 

^؛٤٧ليت هنا اثالخة صيثه إف الأوو، عل الثاف اللفظ فتغمل المثورااراُ 
ؤإفمى فلاق يقاو؛ كإ واحده، ولومث؛ للشته اق ومحعاو للمنه، هي بل 
[٤ ]صف،:ا" ه لنسي دكلنو ه ؤوت تحال• قوله ل ي بل واحدة، •ره إلا ينجر لم 

مةبل;ذاش؛إلمثأسوسالممئ 
موو،تمن يؤو بطلال واصحا بياثا ' الفتاوىر ق الإسلام شيح بى وقد 

^اصتعامحرصوثا«رمإل 
الولثيكنه وما فمط، الئحاJ هوق ؤإثإ يصح، لا هدا وقالت والنساء، لالئحاJ( عام 

يتهجصعيمه، وقيمه فهي زاوُت، إذا المرأة لأو ٥^^،؛ أثه نك لا اشليل من 
ورباالمز، عند الطويله المدة نمى وربا تنوح، وربا الأحثه، ثور حزبجا 

حدا.ظها وعقل النية، ي اننردث إذ( زخثة لها محدث وى الئثايى، بمرصها 
للقبور.المرأة زيارة ؤ( ممره مقاسي هناك أن المهم 

القبوررارت إذا النيئ علمها ني.هقآ عاتثه إف ئائلت هال، فإف 
ممنومحذّ•اظمءيىادان ^^و:

للتاء،القبور نيارة كراهية ل جاء ما باب الحتائز، كتاب و١لرمدىت (، ٣٣٧)V/أخمد أحرجه )١( 
رقمالقبور، النساء نيارة عن الهي ل جاء ما باب الجنائز، كتاب ماجهت وابن (، ١٠ ٠٦)رنم 

ة.بمتئ.هريرة أي حديث من (، ١  ٥٧٦)

(، ٩٧٧رقم)أمه، قبمر زيارة ل عغجل ربه ه البي اصتثذان باب الجائز، كتاب مسالمت أحرجه )٣( 
ظيقنن'الأملس بريدة حديث من 

من(، ٩٧٤رقم)لأهلها، والدعاء القيور لحول عند يقال ما باب الجائز، كتاب ت سلم أحرجه )٤( 
ثمح.بمهأ.عائشة حديث 
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هنآ

ئال:امحاصة ئ بشي ووى بإ نغش؛ حلع الثابز يحو يثن نصب 
علتهبالمور ينمى زجل لإدا ثظزه، منه حاثش إي اممب. زئوو أماثي آنا ررسا 

نؤ١^، قثلز ءنشاك«، ق لاذمجذأ اتتقتن، ضا-؛ب >ايا قال: مملان، 
حلعإذ الشوك حاف لإذ أبوداود. ووا0 -إةا<، ينمى حلعهإ . اممه ننول عزف 
•يثى يرعها لأف الخماف؛ !١ ٠ لط يدحل ولا للحا->ة، ولإسهنا باس قلا مملته 
وجهان:التئشت5ات وق 

حلعها.لتهوله كالننل هئ أحدمحا: 
j\hU : ١؛.محل القشءب، ظغ لأن لأبمئ؛^

أذإز فلا بالمس المرأة وت إذا U قيآئلآصمُ اوئرن واد إذ ئلمثأ: 
كتاومى يل حرام، فهذا اأمت٥ ثاصل0 سها من عنئج أذ وأما وثدعو، مث 

الدنوب.

عليدل والحديث ^، ٥٤ثدحل أذ حين من اثة رءمحذا؛دق الموثق ظاهركلام آ ١ ت 
أئمىق المور فلوكانت هدا وعل محنى، وسهءا اشور، بتن هوالمثي إن،ا عنه المنهئ أل 

الأمواتإكرام القمود ليس لأيه ثدحل؛ أف حن من نح1تاش قئلع لا ، ^jjiالكان 
هووهذا المور، ين ينمي اذ الأنكان إذا في،ا الأذية دئع المقصود ؤإما اشل، بحلع 
أفاضُ، ثاء \0 الحق هو فهدا واذة ؟كذ لم فإذ زس ١^ ْرائ ولث ١^١^ 

عنيسن، وقد فلا، ذلك سوى فيعا وأما القبورباشال، بن هوالمسي إد،ا عنه المنهل 



١٤٧ممباس1دذرئباسموسمءضي( 

قفل

ojj  دبكمعه عش، واحنما ديط ممى أو عنة، أؤ ثت،، إسال دعا
أنمررأتا دملورك> بمدهم يى ■؛آءو محأث!يكث- ؤ ماو،ت ثعال اطه لأو ^؛_c؛  ٠٩

•ررينمء؛ داو(ت عنها؟ صديتخ اميإذ آيي بلسنر محاده بن مند وعال 
بليتإيواببما وجعل والصوم، والصلاة كالقزاءة بدنيه عبادة يعل محإف 

عشعوذالنلمير؛ا ولأل الوا-جتات، ءام1هت العتادات إحدى مح*وه ايقا؛ معه 
ا.منكئ، سكن0 1نواهلم، وثبموذ ؤمزووذ مفر، كز 3، 

وهمأ ذعالهمُ مغ لبمئع إيه حتى اقهان بئصزه اثن، قصة ق السئ 
مح٠دئوثافياتي

تحلاف وفيها للأموات، أوثواغا المريب، إهداء اله مهذه [ ١ ت 
فقط، ilh\يه خاءَث ْا ١^٠ \لإث ^٠:ضغ \خو : Jiiئن قبجآئ \ص نمن 

يتتنيلا عداه ما وJةالت الثنة، به جاءت ما فيحصؤ الين، به يتتبع لا فإله عداه وما 
المن.ُه 

الأمنوقع يعني؛ أعيان، قضايا الثتت ما جاءت التي القضايا إن قال؛ من ومنهم 
وهذاعداه، ما عليه فيقاس مراه، ما ينع ولم فأجازْ، اللمي. عّه ٌثتل ءك-لا، 

كتابلم؛ وم(، ١  ١٠٣٨)رقم العال، حفق سمع الست، باب الخناتز، كتاب اJخارىت أحرجه ( )١ 
■قهبمتن أس حديث، من (، ٢٨١^٠ ) رقم والنار، الحنة من الست، مقعد عرض باب الحنة، 
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ءفيدآقأأْؤئمآيشه الثيء هذا لووه يدؤيثا ما لأيه الصواب؛ إل أثرب 
أملأ:مُ.

الإنسانأف الئلف، هدي من ليس انه الصواب لكن جائز، انه ت فالصواب 
يقال!بل الأف، الناس مى ممر عند الواى هو كإ ثمنه ينسى ثم الثيء، هذا من يكثر 

 Jائثطغالإنمان لكت »إذا قال: حث إليه؛ ًتإإهمحؤ\س ائ أنشدك بإ انلإثا
٠.ر له(( يدعو صالإ ولد أو بؤ، بمي علم أو جاييؤ، صدمة ثلاث! ين إلا عمله 

له،الئدهة من أسل وهذْ لث، الدم؛ إل أنشدك قمحآصصمُ فالني 
إهداءيقال: وهوأف أصح، وهذا أو١^^٥، الصوم، أو الصلاة، أو له، التنب؛ح أو 

فيه،منهمسا ولا الإنسان مى مطالوُت، ولا بمثني ليس لكنه ئافر، للأموات، القزنم، 
قوأدقلأفقلأمُءءو:م:محمتروالديثتيءٌالدطءُأفصل،حسإئاي بو 

علبجإوالفلاة محا، قال: بل إطلائا، له،ا الني دم لم نها؟ بمد 
ييجا>'''وثم:أو-:ض: 

بالفاعل،قص انمادات أ0 عل مما:يدل، علأنا، ولا اّج ولا الفن؛ ولا الئدقه، 
وعزعؤا ءالسلأم ليمض، يدعو ا،لسالمير؛( كل وامع، مابة الدعاء وأما 
أوحثا.كان ميتا صالح كل يشمل هذا الصالحين اممه ياي 
من١(،  ٦٣١رقم)وفا؛ه، يعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب مسالم: أحرحه )١( 

,هميرة أيا حدينا 
رثمالوالدين، ير ياب الأدب، كاب داود: وأيو )٣لأ\1-لأه.> أحد الإuم أحرجه )٢( 

حديث،من (، ٣٦٦رقم)٤ مل، أبوك كان من صل باب الأدب، كتاب ماجه: وابن (، ٥١٤٢)
الساعديأمي،. أن 



١٤٩ممباسامابمسامجوالأ1ءضس( 

المووزث1زة من الرأة تغ أف ثنى العاصرين العلم أئل ثنص قائل: هال فاذ 
أدلة!بأرثعة لذلك واستدل الحواؤ، الأص٠ل لكن الدويعه، ند باُس، مذ 

المقاُر.يحول عند دعائها و ق.بمثا عاسه حديث، الأول: 

إلايدلل.١^ خق و ١^بم، خق و ، UUالثاف: 
اررائزا'ت،ا،.لمظ: والصحح صعيف، رارواوايت،" لمظ قال: اكالث،: 

العموم.خهئبمها عائثه بحديث، المقصود أل الرابع: 
أفلوجد أدلة بدون هآكر ايه ولو الوافر، ق تحالثؤ هدا أف الظاهئ فالحوابر: 

المفاسد.بعض مذ إليه أشزنا ئ الموو؛ زيارْ مذ النساء مغ تقتفي الحكنه 
ؤإذاالئهي، وبئن، بينه اجمع يمكن ايه عرمت، ممد ؤهبمه عائثة حديث، وأما 

س؛هبجدلإزئممحاضاهمإلأت5ذابمع:محمحبم 
اكاق.إبطال 

صححهقد رُرائرا'تهار لمظ إن له: فيقال رررواراُت،'ا عل رُرايرا'ت،'ُ لمظ: وترجيح 
المناsفكائلنا:إل واثالثه، المحزة المرائ أف عر U\ لمت ر>رئانات« أف مع ع؛ثك، 
الئ.

نقول:فنحذ بدلل؛؛ إلا النساء حق ق ي الدجال حى ق ص ررما ومولهم: 
uئخال.زتجيزذلك دول:جعاشاة، م،ظ 

التأمل•عدم والأصل عائئه، حدبث، تأؤيل والرابغت 



^^(ضاه1مهمه4اسمماسبجحنبل ١٥٠

ه،بامىو__ 

L ، 1 تل ١ M

مح.:محالإه؛شم:هة
وصومالركاة، ؤإيتاء الصلاة، ثإهام افه، وئوو محمدا وأن اش إلا إله لا أل 

عأثها١؛.مممق الست،اا ذيثأ رهصاف، 

.لالحدث١١٠الإّلأم؛ أركان أحد هي الزكاة ا،لؤف الأصك،ا [ ١ ] 
وجيماIالأركال هذه تأماك وإذا 

محرمنا.يذل ما إ٠ 

■أوكفئعنمح؛همب•

المشعة.مى نؤع إل تحتاج وأركايا شروطا لها لأف عمل؛ عل صز فالصلاة 
لمحتءاؤوإده> تعال! لقوله الإنسان؛ إل محبوب، المال قاف محبوب؛ بذل والزكاة 

منوكم ٢[• * ]الفجرت ه حما حا آلمال، ؤونحتوُى ولقويي• ]الر-اديات؛٨ا• ه لثديي آلم 
ماله!من درهم يذهب أذ علميه يثس لكي بدنه ق يتعب أذ تلمه لا ان إن

منيثتهيه ما نمته ^٠!، الإناذ فإف الصوم، ق فذلك محبونم، عن كمن وأما 
مدميم،ِسمأنتلمض.

بابالإيإن، كتاب رمساامت )٨(، رقم إيإنكم، دعاؤكم باب الإيإن، كتاب البخارىت أحرجه )١( 
تمح.بمئمح.عمر ابن حديث )آ"ا/اا(،من رنم خمس،، عل الإسلام ابض الني.ت قول 



١٥١اة ةت1بارزد

بمرقحى لأي أدائها؛ عل المدية مع قورثأمحرها 3لأ ١^^، عل ومحب 
}لكلوديعةا ثأمحزم، محو ؛ ٧٥ئه، ا.لطالته يوحهت، آدؤي إل 

بالإسلام،العهد كحديث ديك، يئهل ثظ بهله، وجوها جحد ومذ 
لكذِصلأتخهلظذلأ،ممن،

طومموئة،قنآوىصئبمايمم؛لأنثيوباؤلكة 
ووثوله.ثعال اممه 

دونعليه قدو قإف وعزو0، منه الإمام أحدها وجوثيا معتمدا مئعها ؤإل 
ولجكص°وهى...ىى.......

منالكمر لأف نفسه؛ ق قوى لا عيججل فب ءلاءه يمتثل إيمما اف الإنأف ولبمم 
الناسوبعض ماله. من واحدا قرئا يدل أف يمه لكذ يصوم أف تؤمه لا الناس 

الثلأثةتالأموو هدم عل مينيه العظيمه الأركاف هده ءِ؛<؛ل اش جعل فلهيا بالعكس؛ 
محبوب•ص كفل أو بحوب، بدل أو عمل، عل صبر وهي، 

أدائها؛تأمحر يجوز لا فإثه الوجوب ثبم، متى الفور، عل تولى أف بحب، ]١[ 
لأمور؛

فتحببه، المطالثه توجهت، لأدمل، حق لأما المولث؛ ذكزه الذي للئعلل أولا؛ 
أداؤةكالودنة.

لأثيرياف الإنولأف يتادربه، أف بجب، الإنسان عل دين الواى ق لأي ثانيات 
ؤيتهاوفذمته ؤ، وثمى يموت وقد ذمته، ؤ، الركاة وسمى الاJ، سلف فمد له؛ يعرض ما 

يديمها.يبادر أف من بد لا كان فلهيا بأدائها؟ الورثة 
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بمم؛لآفمحومحقتهقال:
البماري.ززاة مها. \ب.قام زئوو إل ص ^١ محائا نمق ثن 

.٩^١١٢ثكاو هدا، عل الصحابه وثايعة 

عئء1،عئهله مثله لكن ظزثاإف الرلكة وجوب جحد ش أف الحملة ب،ده نجت ا ت١ 
ذلك.ينلم من معامله عومل إنكارْ عل أصر إف يم واجة، أما يعلم حتى بدلك 

؟قفرفإثه أذكرها ولكنه الرلكة وجوب وعلم الإسلام، ل عاس ص لكن ؤإف 
(؛١١٥ولكنه الرلكة من الرلكةوأكثر فلوأدى أداها، ؤإف ويمثل ~ بالله ودة"والعياذ كمن 
ؤيمتل.مزئدا، لكم؛ يكون فإيه بواجه؛ وليست، صدقة إما 

رل:اخدظدس: المزلف، قال فكا أدابجا؛ عن وامتنع أني؛النجوُب، إذا لم 
يراميا واشزيريكوذ اشزم، من بد لا بل الأحد، ود يكفي فلا ؤيتررْ" منه الإمام 
وأمثاله.يرذعه حسن، الإمام 

أبيه،عن لحكيم، بن مز حدبث، عل بناء ماله؛ فطر يوحد أف اشزير إف ومحوت 
منعرمه ماله وفطر آحدوها ا١هإدا ه'' قال الرلكة، أداء عن امتغ فيمن جيم؛ عن 

ملكُت،نثنا«راا؛

ماله؟أوحميع أدابجا من وامثغ الزكاة فيه الدي اطلال، اراد هل ا،يال، ني نم 
زلكيهمن اقنع فإذا الزلكة. فيه الدي ماله شي  Utأي: أظهئ، الأزل الخواب: 

له.تعزيزا أمر؛ ريع من بدلا النصث منه أحدثا عروض وماله 

(،١٥٧٥)ريم السانمة، زلكة بابه الزلكة، كتاب، داود; وأبو ٢(، )ْ/ أحد الإمام أحرجه )١( 
٢(.٤ ٤ رقم)٤ الزلكة، مانع عقوبة باب، الزلكة، كتاب واس: 
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قميالعه زلكثه؛ يودي  ١١٠حتى كله ماك مطز يأحد أف الإمام رأى لو لكن 
حنج.فلا للأمة أصلح ذلك أف ورأى اشرير، 

يقولءاوهس يقدر لا المال لكن موجود الرجل ~يعنىت ماله يوف عليه فدر فإل 
ؤإلأمحتل،.وأ-مج -اب فان  lSu»بمثاب ١^

ولكنلآ.بمنة، الصديق بكر أي لفنل يقاتلوف؛ فانم أدائها من قوم امتع ؤإذا 
تحريرا؟أوبمو ردْ بمو هل محو إذا 

الإسلامأركان من ثيء برك ؟ثمر أحد لا اثه الصحيح لأن اكاق؛ ابواب• 
التعزير.باب من يمثل لكنه والصلاة، الشهادتإن سوى 

إذتعز_را، المثل هلا كان إذ الزكاة مانئو نم لماذا قائل: قال فإذ 
قاتم؟

بوجوه•ولميةروا جريه، هذْ إل وقالوات ارتدوا لأم قائلهم ئبواب،ت 
نجست،فتك؛م، لا؟كمئ، فإنه بوجونتا وأم الزكاة يوُت، لم من إف قالمات هيل: فإذ 

١^^ؤ ؤخز3ة؛ ألقًقوآ نءَاما آلقتثلدئ وأكائوأ ^١ ءن الأية: هدم عن 
لاضة:اا[؟

؟كفئ،لا فإنه بنحوخا الإقرار مع اوكاة ِس امج نن إن نقوَل: أن فالحواب، 
زيؤهههميرْ أي، عن صحيحه ق نلم أحرجه الذي الصحيح الحديث، ق لةو.لي. 

ثار،من صمائح له صمحنخ الماتة يوم كاذ إدا ررإيه زكاثة: يزد فلم مالأ اش آتاة فيمن 
أع؛دت،يابومءبرئت دءنْ، وجبنته بتاج?ة محكوى ثارجهنم، علبجاي، وأم 



اصضاه1همنيصاسممأسبجضل ١٥٤

ؤإماالحك إل إما تسيله يرى ثم العسال، ثئ يقصى حص تنه، ألم جنجأ مهدارْ كال 
إزاشءرا؛.

هذاوعل ا-إقة، إل سبيله رأى ما كافرا لوكان إذ بكافر؛ ليس بأيه رج ص وهذا 
الزكاة.مى أحص ١^ هذه من اشهوم فيكون 

الزكاة،ض -ه- م هد الاْتاغ فشا أو امثع إذا هل قائل: ئال فان 
يملأ0 أف مصلحه رأى إذا للأمام هل مالهم، ثطر أحد يردعهم ولم 

^^واب:أيم،لخألبمم.
أفرادا؟وكانوا ْلامحك، نحلثوا ولم U، بلد ل ولايته نحت كانوا فإذا قائل: مال فان 

بمي.أفرادا كانوا فالخواب;م،إذا 
الصلاةخمأذة}؛ مذ لأقاتلذ ®وافب رمح.بمنأ بي أي مول معنى ما هائلت قال قاف 

والزكاة«رأ؛؟

علوكقلقاطهب الئلأة رك عل بماظوف كانوا إذا أنيم انمى: فالحواب: 
الزكاة.

٢(.٤ / ٩٨٧)رنم الزكاة، ماغ إثم باب الزكاة، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 
رنمالردة، إل سوا وما الفرائص تبول أبى من قتل باب الزكاة، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 

افإلا إله لا يقولوا: حض ام يمال الأمر باب الزكاة، كتاب مسالم: وأحرجه (، ٦٩٢)٤ 
ق؛.بمثه،هريرة أيى حديث من (، ٣٢آ/ رقم)٠ افه، رسول محمد 
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صزلكمح،كثثُؤمح.
الزلكه،مننت العزب أف بديل زيادة، عم من الإمام يأحدها دبك حمع وق 

مبملمحابمهالآادْعا•
عذحمحم، ن بم روى ما بديل ماله، ئطر منها يوحد م أبو ومال 

بتئأنبع؛دا ؤل ل نايثه آكل راِفي بموو؛ لكف انه ه اللمئ عن جدة، عن أبته، 
منعزمه هإثاآحدوهاوسطرماله، آبى وُن أجرها، أعطاهامويراماله من يون، 

صائ.وهوعندي أحمد؛ مال ابوداود. رواْ ربمارا عرماُءح 
صمحهرزا:ثان:

ن;اواألكءآ ناثاما ناؤأ . ممالى: اش يحوي :كفن؛ إخدامحا: 
قلا؟كوف ١^ عق هدا دو ١ ]الربة:١ 4 آلدبي 1، غ-مئقئم ألزء=فوء 

متلأثاأف يشهدوا حس لا الزكاة! لمانعي مال ;ق.بمئ الصدين يأدائها، إلا 
JةؤئلآىاJالأار.

مدلابتداء، قتالهم من امتنعوا و.ظ الصحابه لأف ؟كمن؛ لا والئايه؛ 
''.٣١م اففث زص التئاو، ي £ولإنأا؛شما 

قال:من مهم دمبمه بكر أي عهد ي الرتدين لكن ال؛كمر، عدم عل يعنى: ا ١ ت 
١^٧٠؛قنن مايلو0 فهولأء فامتنعوا، ا-لزتة، أحت، أو جزيث لأما الرلكْ؛ سلم لا إثتا 

وجوببما•جحدوا لأجم 
ولاظهاوأوءال:إتمالأظئهاإلألإّولس، وأثاةنحخد>ة، 

ينتنيموا,حش ؤيمثلول يمايلوف لكنهم كمرا، يمثلور< لا فهزلاع بعدم 
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فضل

الإسلام،^بإ مذ لأما  i\jj^أؤ كال كافرأصلئا عل محب هلا الإسلام، 
ايءدا١ا.ء تجي كافركالتنام. م محن فلا 

لأفأصذ؛ لكان نيؤيقنؤئ ٠ معاذر ُحديث، استدل ؤ؛ىقاائق الوقت أة لو [ ]١ 
إلأ:ندأنثٍثواالمن-إلالزكاة تيسلم:أئزةأن:مم-أي:أئز 

•للهؤملاه يم كو*حد 

وءل1؛جاصيإذالم:زك؟
هآلمتك؛ن هلعثر .ُول>نه آلمه، مت ؤُش ؤ عنهم• تعال لقوله ياثم؛ ينم ئلنات 
عليها،يعاقبوف أمم عل ذلك فدل، هوالزكام، المكذ يطعم ما وأعظم ث؛ا. تالاوثر:ٌاإ-٤ 

عليعاقبوف كعا الإسلام هرؤع سائر عل الت5ماويعاقول أف الراجح، هوالقول وهاوا 
أخطه.

أحن.بعد أحدهما وارثي منلمم، ابني عن مال له زجل يوئ، لو قائل؛ قال قاف 
حمه؟١،^^؛ يركي كتف نصيبه 

إذاإلا عليه، زكاه فلا الصان، هٌ لم ؤإذ زكاه، المحاب يتلغر كان إذا فالحوابت 
•إله فحبمممه حسمه من عنده لكن 

الإيان،كتاب ت وسلم (، ١٣٩٥)رقم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب البخاري: حرجه أ ١
ختئيبممحا•عباس ابن حديث من ٢(، ٩ / ا )٩ رقم الإسلام، وشراغ للشهادنن الدعاء باب 
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زمثا:نالا، نتدة نمحُ هإِل همد، م محن قلا او؛ه، اش: والثزط 
لأو؛ jdlزكا٥تي ٥^ يملك، دلن1ت ؤإل ما3ا5ه، لأية تميم؛ عق فزكاية يملأ،، لا 

عليهينتق لا انه بدليل عقمل لا صعتف العبد ؤملك ينلإكه، لا تيده 
الواناة.طري محب و\لئك\6\ث\ قريبه، ممه عليه يب ولا ملكهم• إدا أقاربه 

بم،لأةئهمثوام؛جذكننااال

أونضفه؟المال مع عن، قائل• قال، قإذ 
عليهفليس وهوالكافر اكاق أما الماب،. وهونمحق ورثه ما علي الركاة فالخواب،؛ 

مح،أمحه•ورثه محا زكام 
يمللئج،لا ائه ت الصحيح والتعليل عليه، زكاه لا فالرقيق اوي،، صدها الخرية ا ١ ] 

هيالهمال وله همدا يلع ررمى البي قول ذللث، ودليل ميد0، عل يد0 ق ما زكام وأف 
أن:محطهإلا لليي:اعه، 

الثمول(كان( إذا الناس. مى ان إنأي ئول، به ينيل، أف يثغي لا وهدا ؛؛، ٣١
المسألة،ق رلآم دم أذ حايمهإل فلا للييثاعث« ظ ش: قخادثلأصمُ 

إثكاو<.بلا بالتماإيلث،« لأظلاك، ءإنة ونقول: 

بملاك؟فهل سده ملمكة لو ولكذ 
وليسفقط، الإباحة بامت، من له محمده تملك وأف بملك، لا أيه الظاهر الخواب! 

رنممال، وله العبد باب ال؛يوع، كتاب أبوداود• وأحرجه ٣،، ٠ ٦ ره/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
رقممال، له والعيد التآلإر يحد النخل ايتتاع ل جاء ما باب البيؤع، كتاب والترمذي• ٣،،  ٤٣٣)
من(، ٤  ٦٣٦)رقم ماله، الشتري ؤنستس العبد؛؛-؛٤ باب الييؤع، كتاب والنائي؛ (، ١٢٤٤)

عمرابن حديث 



سقضامهمنيه4اسممأسبجءتبل ١٥٨

أ.حولا يه انتمل نصاب وببيتييد0 عتى هإذ 

سيدهتمليك و؛و؛أ أاللإفأ يقولوف لأف آ؛ ر الذهب هو وهدا التمليك، بايب من 
ملكهؤإذا سيده، ملك إل ثينفرن، ايه فمعلوم ^٥ ْقكه إذا يقولودزت غإرْ وتمليك 

العد.لهدا ماله من جزءا تمج بأف ومحي فقد السيد 

سامحي لأف بتمليك؛ وليس إباحه هو فإء أحرج حش أقول؛ ولككب 
يممليكولا ثْ بتس لا لابميك العبد أ0 فالئواب،: شيثاعئ« رره ش: 

نبيه.عل زكاته ييده الذي الالا يكون ذللث، عل وبتاء عإرْ، 

أنت:نلأ،إذ مافعه، من شيئا امحاتن،:نلأ، لأف كالمن؛ فهوليس اiكاب، وأثا 
عليه؛زكاه لا إثه ؛ نقوو فهل متيم، يوق أف أجل من ؤيشري ييع ماله، ق التفزف 

ضدزئ؛(أوموو:وكانلهاشثذلأنهإلالآنلم:ثمز، 
ر-حأ0 قدر إف ثم الزكاة، عليه فتجك، كالمالك،، صار اليد مراجعة بدون اله مل 
صارتايلكةضاثبمسإلاديى؟الزى إل 

بديعاقكاب، ثوم الكام، بد الدي ١^ إة يقال: أف لعل الحراب: 
وجعت،للبد هووماله وعاد يوقت أل عجر ايه قدر إذا ثم ميده، إل الرجؤع دول زكاته 

حولأ•به يبتدئ المال، هدا يزكمحآ أف اث عل 

تكوفأف وأحثمس، ابا. نم المال، بقل يعنى: ابا؛ نم يدم ؤ، وبقي عممه يعير ]١^ 
ذللئ،مل لأيه امحاسِح؛ اسمل والدي حولأ،ا به استقتل نماب يد؛ 3، راوتقل بالريع• 

لمر(بءالك•

(.٦/٣(،والإضاف)٤٣٧/٢اكرحهم))ا(اظر: 



١٥٩ةت1بارزىو 

نيوممن مض  Ujهُ:جةث، ؛ وإ0ء\ظو 
دوكأرلِلإلأ به انئي ئكاته 

وقدفأوفاه به  JuJiيوي ما وجد \ذثؤ حلال وق امحايب هذا امحز إذا فمثلات 
فهلفزائدا، النصاب يبمر ما معه وبني السند، فأول الثمه مى أقهر ثانية مصي 

يدك؟ي مي الذي هذا تزم أ0 علك الثنه قت، إذا نقول: 

الثاتةالأشلأ فثم لإلأ. به بل:ظيل لا، ح ١^^، فول الحراب؛ 
اشكا؛تموأذ؛مح•

منالحول م فإذا متى، ما عل ييي نقول: أن المسألة هذه ق احرناه ما وعل 
ركاته.عليه وجنر إيا0 ملكه 

]ا[لماذالأنقول:إعابجلةش؟
ذقهق لمتق ولم عجز إذا إذإئه ^j،؛ لا العد الحارأو من لأنه الحواب: 

أومماطل•مم عل الدي فهوكالدين للسيد ميء 
الاستقرار؟ثزط فيه يتحئن أل؛ ئاتل؛ قال ؤإذ 

ءئقت؛ناّفراثئ.ظ-؛ماب:مح؛،لكذو 
الأس؟نو نائل: ُإذفال 

الزئاة.قبمي الوائ الأ> ثت ١^^١ ١^۴، نو فابداب: 
هولم رقيق. وبعصه حث بعصة أو يعنيI بحصة المش [ ٢ ل 



صضاه1ممصالإئماسبجص ١٦٠

سذكهواثا،محالإ.

لئنمانامحاتب؛ ي ١^ الوكاوو تجن هلا افك، ءم الثالث: وائزط 
لأفالوقوية؛ الثائمة ولاق أدائه، من ثيمي مسه يعجر أف له لإل فته، الملك 
فتهاامحزف من لائن نابما يثت وجه وو وجه، ثئ مها يثن، لا الملك 

التصؤهات.و1وواع 

علتهزكاة هلا الثبيل أوع؛اِفي أوصا وص فنمى أحمد؛ عن مهنا وووى 
عليدل وهدا هزاته، -جع1هِق إدا دلك يكوف وإد،ا الثبثل• ل هدا عئر، ولا 

ُ.>ثاةااا ثاة أرسبر( ارق عثوآقلمم؛ هزله لعموم لمعم؛ كاف إدا فيه الركاة إبجاُبا 

ملكه،عل باق والثاق نصيبه أحدهما أعتق وجل؛ن عتل؛iu بمي؛ يمم، ابداُب،• 
يمهيضنى أذ يتهلح لا المعتق فهدا أعقه، ما فيمه يفثى أف يستطيع لا وهو 

قواتجويوو\.

كلك،؟تنتق حتى تزق أف أجر من اسع ف؛مال؛ تتثتعى هل نم 
استتعلإذا لكي ينتنعى، أيه والصحح حلاقه، المسألة هدْ ق الخواب،؛ 

سز:محص

علأم معم عل كان مواء الوفو؛_،، ق الزكاة تجب لا أما الصحح [ ١ ل 
يمأكإلا إي تاما؛ ملكا الوهم، بمللث، لا المعيرأ، عليه الوقوف-، لأف وذللا، العموم، مسل 

فملتك_هعنه، يوومثج لم مامتؤ لو أيقا وكيلك، مة، ولا شراء ولا ببيع فيه التصؤفأ، 
ناقص-



١٦١ممد،امى، 

ءبميمحا لا لأن البمة؛ قي، اوح من امحارب حئة و تجئ زلا 
المال،ثأس وثاق لأمحا ئنتقث؛ عي نابما ذكا ثنلئها رزلإ زم رزلإ، 

يمائها.الصاوب ؤئتص ولا 
؛.^١١الملك قوت الزلكة خزو خارأِفي أبجا اطاي واخازأثو 

المالأطل له المال هووب الذي والقارب النبح، من نصيب له الضارب آ ١ ] 
دمثلإينادح•

صارتالخول تمام وعند مقاربة، ريال آلاف، عنزْ رجلا أعطيث، إذا يمثلان 
آلاف،وحثه فيه، إشكال لأ الزكاه، فيه عنزة ١^ يرأس رياو<. ألفن عثز حثه 
قالركاة تجب مثه، وحس ألفان وللمضارسم، وحمر،َمئه منهاٌألفان المال لرب الريح 

ثابت،.أصل، نإء لأما ١^؛ رب، نصم-، 
لأنقالوات الزكاة، فيها تجب لا فإبجا ؤنصف ألفان وهو الضارمت، نصي_، أما 

ل،المال، رأس عن مص المفازثه فيه الذي المال هذا أف لويرص إذ بتام؛ ليس ملكة 
فيكونله، ثيء لا المخاربر هذا فإف لإل، ولم ينتقص لم المال رأس مدر عل لوكان 

م1تقؤا.ليس مز-ءزعا منكه 
نوجبلا فلماذا المال هذا ومحيه م قد الحول دام ما ث يقاو أذ فنءس عل ثم 

الحول؟م لأثه علميه؛ ١^^ 
نصيب؛خلاف، له، تابعا يكوف حش أصل عل ليس الضارب نصسث، إف 

الحول.أول من وهوثابمت، المال، هورأس الذي لأصله ناح فإثه الضاري-، المال رب 
المحولتمام ومحي مقاربه، ؤنال الأف—، ءثز0 شخصا أعطى، رجل، هذا فمثلا؛ 



^قضاهانييصاسممأسبجحئبل ١٦٢

ؤنصفواثنان (، Jlilلرب ؤنصف اثنان آلاف، حمته ربحت ألما، عثر حمته صاريت، 
عملالذي ا،لضارب هذا أف لوقدر لأيه ثيء؛ فيها ليس اكاريسؤ فحصة للمضارنمج، 

لرأسوقايه الحاصل هذا فربحه ثيء، له يكن لم وبح عل محنل لم الئمة هذه كل 
اذو.

وقألما، عثر حمته آلاف، العنزة ياإعّت، الثنه أثناء ق أف فنصنا لو ولذلك 
الضارب؟نصسس، أين عثزة، إل رجعت الئك آحر 

الزكاة.فيه تجب فلا تام، غتر فملكه إدف ثيء• لا الجواب• 
أوجبتمفالعاذا لالحسارة، عزصة أيصا المال رب ربح إلف ت يقول مورد علينا يورد 

ربحصة ق أوجتناها فلهذا الزكام؛ فيه يب ثابب أصل عل مني لأيه قلنا• 
لأ؛دهلمتنعلممب،.١^؛ ناءُشدول الأل؛لألهذا

ؤنصما،ألمتن آلاف عنزة ق ورخ بإله تكب الرجل أف فرصثا لو ولهذا 
ؤنصف؟ألفين ق الركاة عليه تجب هل 

هوالمنى.فهذا تجب، يعم الجواب• 
بيوم—الحول تمام مل ت —يعنى قسم قاف زكاة، فيها ليس الصاري، حصة إدير! 

فحينئلم.ؤنصما، ألفين حد المقبمارب أييا ؤيا ؤنصما ألفين حد المال رب، يا ؤقيل• الربح، 
المصاتب،نث5ةهالأف الأل، لرأس وقا;ه يكوف أف لأبمكن ١^ ه يألالزكاة؛ تجث 
-ائا.



١٦٣اة هاو،امد

اولكةفيها تجي هل  Jlilذالئائل;فيامحمسصرم فإن 
جديد؟حول عليها ومر النصاب بلعت إذا 

للأصل.تابع التجاؤة ووبح السائمة فنتاج الأول• تع هي لا، مابواب* 
تماموعند ثإس، صارت الحول منتصف وعند شاه، يملك إنسان مثلان 

حولوالتاج النإء حول لأف الزكاة؛ فتحب وء_شرين، وواحدا مئه صارت الحول 
أضله.

الثعاةأوتز إذا ؟كن لم فالث>سول. الأدلة، عموم والدليل قاعدة، هدم وخد 
هناككان ولو الموجوؤ• من فياخد قديم؟ أو جديد الئأء هدا هل امألوهم يقولت 

أولا؟.الحزل عليه تأ الئاج هدا هل ولقال: لآل، امحلأف 
عقاجولا فيه ما يموم مثلا، كمحل تحارة عروصن عنده كان مى قائل• قال فإف 

أصله؟مال رأس إل ثظر إل 

الزكاة،فيه يب مما عندك ما مموم الحول ثم إذا ^١^؛ ١١عروض فالحواب! 
أدمصن•المال رأس عن زاد سواء 

مالهق المصارص، عل نجب نقول• بيوم العام مل المال قسم إذا قال ذإ0 
واحد؟يوم إلا الملك تمام عل يأ لم وهو الزكاة تجئ كيف الزكاة، 

الإلهناكةول1نة:تدئ ولهدالأثبمدأنكول لحد، ^ فالحواب،:ُدا 
هوسالذي المحظور زال، والأف موجودا أصله كان لثإ يقولون! هم لكن جديد• من 

الزكاة.عليه ولحنت المال— رأس وقايه 



^قضاه1نينيصالإئماسبجءنبنى ١٦٤

لإعثاومنة انشماوْ يمكن لا ئى عل والدين والصاو اأعصوُس، وق 
طورزص:أزخخدأن 

الكتابة،دين أثب وصؤفه، يد0 عن حارج لأية فته؛ ولكه لا إحدامحا؛ 
نلآنئغ؛ث;اأفأتجصلبر

قنيبه، اأط1لإ نبمبم، ئنممث، ف اينك لأف الزكاة؛ فته زاكاته: 
الرلكْمحؤلكلئينعلمة•

..................انتيماؤ0.. المكن الدين ق الركام وجوب حلأفاق ولا 

الماوإلأطةأم؛لأدهِسام؟لمبمزءلمذا وإنقل:وإذا
هيإنإ محنية، هبه ليس لكن الربح ثن هو تبعا، صار لكنه صحح، فالحواب: 

تنه.له ثم مابق لثيء د،اء 

وجهما الخل* قآنتة ثام عير الو1لأثه لآمئ١ق: ا،لولم، قول، قاتل• قال إذ ء ١ ت 
الشيه؟

ليسهل.ا لأذ يقول،: فيه، زكاة لا بائه المول عل الحل أف ذللئ، وجه فالحوابا: 
صحح"يعنىعير هذا لكن عترتام، فته فملكه هومسثئمل، بل لكتنثة، مثمحفا 

صحح~:عير القياس هاوا أ0 
إلالأتُءاو ضة تكن فيه، ث لأ -أم منك للخل الإنسان ملك، لأذ ولا: 

الوحونم،.بعدم المول عل المتمملة الأشياء حكم 
لامخإْللأما.القياز فإذ ثلناإذا وأثا 



١٦٥اة ةتاب،الذد

زلتشمزاناه، الزلك0 لأو مثى؛ ئ مودي؛ يمبصة، حش الإحراج يئرمه ولا 
زلكة^١٤ 

لا؟أم واجبه هي الشرهل عل الديون نلكم ]١[ 

فهداوعادة، مزعا منه استيفاؤ٥ يمكن من عل تكوذ أن إما الديون نقول• 
أوعادة،نزعا ْنه الأسماء يمكن لا من عل كوف أذ ؤإما الصندوق. ق لك،لوجود 

الخلاف.فيه الذي فهدا 

الثخصهدا ريال، ألاف، لخنزة شخص عل للإنسان لكن لو كا ^١،: ١٥
أذمحب لا طيب، وجل الدين صاحب لكن أءطيتك،، شئث متى متعد اذا ت يقول 
واحتيارْالرجل ذمة ي إبقاءه لأف الزلكة؛ فيه فهدا ل، عندك ما أعطى لأحد يقول 

مصهفإذا يمبصه، حتى الرلكة إحراج يلرمه لا ولكن صنا.وقه، ل فكايه ؤإرادته، 
حمليؤديه فإثه يمصه، سنوات،، خمس المدين ذمة ل بقي ايه قدر فلو مصي، ل،ا زكاه 

داحتياره.أبقاه لاثه زكاته؛ ئدر منه نحصم ولا منوات،، 
مماطلا،أو جاحدا أوكان أوعاذة، شرطا مطالثئ لأيكن نن عل لكن إذا أثا 

واجبه،قيه الزلكة أ0 فالد.م، الأه_،، ق نولان وهما أحمدرا'، الإمام عن روايتان فميه 
سنوات.عئز ولوبقل مصي، تئأ فنزر يمصه، حتى أداؤها يلزمه لا لكن 

أويكنت ولا بيدة، ليس المال لأف ذللث،؛ ل عليه زكاة لا أنت الثاف: والقول 
الزكاةإ0 يلنات سواء لأينا هوالمحح؛ القول وهذا عجز، فقد طالس، ؤإذا به، يطالب، 

يميزلم مال هذا فيقال! عباد٥، الزلك٥ إل أوملتا! اأواّاء، مح_تماله لأ وهذا مواس_اء 
٢(.١ ٩ والحرر)١/ ٧(، ١ والض)م/ ١(، الإرشاد)>_AY انظر: )١( 



اسقضاهاينيصالإئماسبجص ١٦٦

فيه.عليه زكاه فلا عليه، مل,ئ لا ماو فإنه عباده الزكاة لوكانت حش عليه، 

حولافيه أويستأنف واحدة، لثته ١^ ق يزم أف تمحة إذا يلزمة هل لكن 
حديدا؟

لأثهحديدا؛ حولا فيه يستأنف، إيه يقول؛ من منهم حلاف، ذللثج ق الحراب! 
حديدا.حولا به فيتأنف، الأف، ملكه فكانه المعدوم، حكم ق كان ذللث، مل 

فيها؛افه قال الي الثمرة عل قياتا واحدة؛ لسثة يزكيه بل قال؛ من ومنهم 
لأ0فيه؛ ملكه امحشجد كالذي ليس وهدا [. ١٤١ت ]الأنعام ه حمتكادهء يور حمهر ^٢ ١٧^

فلهذالحمحإ، نلمكه فهو سا أثا ص. ولا حقيقه لا لم:نبم، فيه ِمقكة اثد الذي 
بقىولو واجدة لسغ يزكيي ايه الصواب؛ إل أقرب وهذا بندم، من يورث فإثه مات لو 
ماله؟ق حله ط. ثم سنوامتؤ، عئر المدين مة ذل 

نقول؛أن الدين زكاة ل الحتقم الأف فصار 

منهامحتخراحه عن ينجر من مهلالثهأوعل محن لا من عل الدين كان إذا أولا؛ 
هتيأرهم'.'للضا؛ قولان ففيه أوعاده نزعا 

فيه.الركاة وجوب الأول؛ 

الوحونم،.عدم الثاف؛ 

زكاةلا اثه الصحيح؛ ولكن يمصه، حتى الإحراج يلزم لا الأول القول وعل 
ممحه.ق أيحله واحدة، يثؤ زكى مصة إذا وايه فيه، عليه 



١٦٧ات ةت1بادذك

هلَمملوك الويل لأف الخال :ئ  jyلا أنث أيد ءم 
أ.منهأ وال؛راءة ا-لإوالةأ<، ثصح 

هولةبأعطاه ■^^،^ ١١١قال(ت ولو يطالب، أف يمكن مومر عل كان إذا ياتات 
منصة.إذا إلا يلزمه لا لكن زكامه، يلرمه أمه واحد— هوقول —بل فالصحيح 

علمء؟كان كشئزكىإذا أماطا الديئؤخد الدنن فإنقال،قائل: 

فالخواب،:ماصتجازكاة.

وتجحد.ينسى أف وجائز يعاطل، أف وجائز يفتقر، أذ جائز اشء فائدْ؛ 
الث/ع؟وعجز العادة عجز نيثر ما قائل• قال، ؤإف 

لقراكهإثا ئطالثئ، محن لا الدنن عيه ض يكوف أو ١^ فالخواب: 
ذلك.أسه وما وثثئه. ؤإما لثلطي، ؤإما كالأد_،، 

ميء.عنده لى لكن وفيا، حاصرا الحصن أن)كون والرعي. 

حلاف،؛؟ررلأ لآمحةآإئقأ ا،لولم، بقول اكصود ما قائل؛ قال فاذ 

ممممانالمولي أن يعني حلأءس،ا؛ رالأ قال: الأول ق المولي ذكز لثا فالجواب: 
١^٣.فاممه إحماعا عل أما هدا. ق حلاف لا يعنى: القول، دا هق 

ندين؟عل كانت إذا بالحل اراد هل قائل: قال فان 

ييز.الذي الخل مرادة بل ندين، عل الخل مرادة ليس لا، فالجواب،: 
صاحبهأجله إمإ ا،لوجل لأي وا،لؤجل؛ الحال بين منى لا او4 الحق، هو هل،ا [ ١ ] 

الأفالئلعة ييعت، إذا يعنى نياذة، فيه يكوف أف بد لا ا،لوجل أف والغ—الب باحتتاؤْ، 



اصقضاه1نيهمهعالإئماسبجضو ١٦٨

الزلكة،حوو و->رتتي العمد، تحبا من ملهها بأجرة منتن داوْ ولوأجر 

مصلحهفيه التأجيل فيكون ستبيعها؛أكثر، يمزجل بعتها إذا ائك فالغالب بعثرة نقدا 
لك.

طينالخاوولأفييى،وساصذل1يلكلآمالإيمفالصواب:أ0 
أحمدرا'

علط.فهدا الاJ، رأز إلأ أركي لا أئا الموجلI ق الناس بعض ثوو وأما 
مثلا،مسم( إل بمستن نقدا مئه يساوي الذي الثيث يبيع الناس بعمى بمش• 

أحدتالذي وأنت أجلت،، الذي أنت، لأيلث، علط؛ هذا مئة، إلا أركى لا انا يقوو: 
الجميع•رؤى أذ علتك فيجب الربح، 

يمثبؤفاإيه ت يقول، يأجنة؛ بنتن دارْ أجر إذا كثيوا؛ ثي أله مأيصا هذْ [ ١ ] 
قيء؛هذا من النمس ق لكن الدين، حكم حكمها فيكون هذا وعل العمد، حنن من 

الإجازةاشش، ١^٠ ثلثت، لو ولهذا ص شٍئا ممئ، لأن 
بملك،.ولم 

سملم ؤإذا تاما ملكا ملكها حينثذ الميم تت، إذا الأجنة إن يقاو: أف فالظاهز 
فإنهإىآهاياصا.الدة 

المؤلف—،كلام فحل الثاه، تمام عند الست، صاحب، وأوفاه تنه، لدة سه أجز فإذا 
العمد.حين من تنه لها م لأنرا فوزا؛ الركاة إحراج نجن، ؤفءء 

اض)ماص،وامحهم)أ/م؛؛(.)ا(اظر:



١٦٩اة ةت1و،الذة

القووهذا وعل المدة, تمام بعد إلا يستقر لم لأثه يلزمة؛ لا الثاف• القول وعل 
حديدا.حولا فيها يتأنق 

بمنزلةالأ-مة مص إف وقال؛ آحر، ميما ذهب الإسلام شخ لكن 
أئربالقول وهذا } حنلهار يقم لم ؤإف الزكام عليه وجب الأ-مة مص فمتى الثمرة، 

والثلث،.الحسايايت، من وأنLJلم الصواُت،، إل 

أئزبهذا لكاذ ماله، ق أيحلها ثم فورا، زكاها الأحزْ مص إذا إثه ولوقذ•' 
أمحصا,الصلمط إل وأقزب الصوامحتج، إل 

إدذثلاثه:فالأفواو 

قووا,ا-قولزكاها رأس عند مصه فإذا العقد، حين من يزكيه اثه الأول؛ 

ئزئذللث، مل لأأره استيفائها؛ من >ل لها حتىَتأ لأ:أزئهُ ة يأالئاف: 
,ذللث، غثو أو اخ للأنف

الأخزةأة الأم حقيقة لأف ،>؛، ١١كزكاة فوزا زكائ تقها إذا أنة الئالأج: 
الثلامحة.الأفوآو هوأهرب الشخ فقول، هوالخقيقه، هذا دمز0، للحقار ية بالن

الده_،فحل الأحزْ، ومص شنه، نصس المدة كاستظ إذا أيه الأiواJ ُين والمزيى 
لومشهاكذللث، الزكاة, نجنر الشح احتاره ما وعل حول، لها يقم لم لأيه فيها؛ زكاة لا 

الممن,تنه واحدة لشنه الشخ وعند نتين، ليزكي الدم، فعل ■__، يعد 

)ا(الأمحاراتاس)0/ه1م.



اسقضاه1نيهمصالإئماسبجينل ١٧٠

يثي،لأمحيزم 
^٧١؛.لأي ؤس؛  J^JJIء ظ\ نثناآِفي 

أولعلمي الموئ أوسى ماله، ومح( ينه وجل الثال زب ابر إل ماثا 
أووهبهماله الأيسمُ لوبيغ ؤلهدا يافد، ماله ثصؤمهِو، لأف الزكاه؛ فيه معليه ماله، 

صحرأ!ءِ 

اجزهليست _؛، ilامتيفاء بعد يعنى المدة، تمام يعد الأجنة ثص إذا وئلنات 
ءو°>ثلأ١^٠٤ الأجزْ لأة مثدمه؛ 

ا-ثولا؟بتهي أف بد لا إدف ئاتلت مال، ذإ0 
احتاوْما عل بلازم ليس واحد، أوثهر أقهر، أومتة هوا-ؤولا، لا، فالحوابت 

ا-اثول.يتم أف الشخ 
١!^،ّمط الدحوJ دل علمب به قثآ لو فيإ ١^ تنمط أنه احتإJ قيه ا ١ ] 

الثموط.عدم الأصل إف يقولوف• لكن القنس، تنفل الدخول مل طلمى أوإذا 
المالنيئ إذا إثة يقول: من خذهإسث ١^١؛ فمي خلاف، فيها المأله هذه ]٢[ 

وهدافيها، ناسيا كان الش المدة ق زكاة عاليه ليس فائه يكر؛ ثم موات ذللث، عل وبقي 
بالئيان.ماله وبين بينه حيل قد لأيه هوالصحيح؛ 

ولكنهاالمال، ق لبست، هنا العثه لأف ثظر؛ محل مهذا المال هوعن حبس إذا أما 
أفيمللثإ فيه، التفؤف1، هنبك لأيه عليه؛ الركاة بوجوب يقال فقد المال، احب، صق 

كالذيلاثه عليه؛ زكاة لا إثه ^؛،١^ وق. فلمه• أذ ؤيملك عنه، محبوسا كان ولو يبيعه 
يزكي•أف الاحتياط لكن ماله، وبتن ينه حيز 



١٧١اة ةت1بادوة

وفيإدكنئاْ، ما عل التعرف ^j( ههوِفي ملممط يد ل الصاو حصل نإدا 
لكنةوكايه، ثالزمه لأ أف وعقمل نبه. يؤو عش فزكاثة المئمم_ط، يملت5ة بعد0 

أصح؛والأوJ محييه، عند مئة ايتزاعه لمالكه إي منممر؛ عيث ملكه لأف عقثل؛ ابن 
ز\د'نغ للانن المنمُب الماو وِفي الدخول، ع الصداق ف تجب الزلكة لأف 

؛.١٣٣١

يأتولم كامله سثه فها وعث دراهم وجد إياثا لوأف ذلك؛ عل بناء [ ١ ] 
حولسيئ التعرف حول تمام حئن من للواجد تكول الثثة تمام معد صاحتها، 

للواجد.التعرف حول تمام بعد ونارها الركام، 
فهولصاحبها،ذلائ، ثل نعاوها وأما زكاما، فعليلث، نازها للث، الأف أنت، فنة.وو،) 

منفله ويثن، فيها واشترى وبيع ثصرف أذ ويعد المثول تمام بحد صاحبها جاء فإذا 
مئتم،صارت الخزي تمام وعند مئة، أصلها اللمطة فلوكانت، ا-ثوو،، عليه ثم ما ماله 

صاحثها؟يآحاو كم مئه يلأيث، صارت صاحبها وحول وعند 
سه-أي الثنه تمام يعد صاريتح الخي الثالثه المئه وأما متت؛ن، ياحد الخوابج: 

للواجد.فهي التعرف،— 

فيه،واضح ذكزة الذي اممر لأف وذلك، أصح؛ المؤلما ذكزه ما أف والذلاهئ 
كلهأوبعصه،للسقوط ايه ْع الدخول ثل المرأة عل الصداق ق تجب فالركاْ 

فيه؛يرجع أف يمكن أيام أف مع يزكيه أف الابن عل نجب للابن الوهوب المال وكدللث، 
الزكاة.فيه نجب ذللث، ومع لاينه، وهبة فيا يرحع أف للأُب لأف 

محورلا وهو الحول بعد نعانها للملتقط كيف، المال للمطة يالنبه قابل• قال فإي، 
كاملحول عليه مز إذا كيم، ت يحني فقهل؟ التعريمج سبيل عل إلا فته يثصردج أف له 



^قضاه1همنيه4الإئماسبجءتبل ١٧٢

لمحهمذ عريمه اني؛م أبرأ أن عثه، صداقها مذ روجها المرأْ أبرأت محإف 
روايتان!مميه 

ئهثوأحال ما أفته فيه،  vS^ijلأثه نمى؛ ما زكاة المترئ عل إحدامحا! 
 «f ََمت

اومحيصه.

ث5آوةمئة، مضه مو عانه  Jjjj)ما مأنك لأية ،؛ jjjilعل زكادث واكاظ: 
ولم:زل،فقئض/
سيئا،بمص لم الترئ لأف مثه،ا؛ واجي عل الركام تجب لا و§قملأف 

لألشأس؛ ١٧مم، مضه، مل ١^ ؤلأيث،الزكاةةلنب، 
ضُلإالإههأواوئ،.

لأن؛تافيه؛ زكاة قلا الروج طلاق مضه مل الصداق مى مط تسما قأما 
لمنحهاتمط ؤإل ملها، التي بخلاف، فيه، بتصرفها ينمهل ولب ثمضه، لز 

يكوذأف واحتمل فيه، يتصزف لم لأمتا ك—دللث،؛ يكوف أف احتمل  ٤١٥١
^وطه/ي،ينحهتهاااا.

يتاجزأل له يجوز لا أيه ْع التجانة ق يتمو حتى فيه يتمزق كيم، لصاحبه، فنماوْ 
٤^٥٠؟وهو فيه 

الحاكم،مل من فيه التصرف، ق له أذف كان إذا إلا ممن لا هذا فالحواب،: 
ذللثج.أنتة ما أو 

َص٠ ُ  مهمة!ائل مهذه ؛ا ١ ل 

عر-أي ١^^ عيه يجب فهل دمه، من غريئة أبمزأالإنسال ^١ ١^! السأله 



١٧٣|ة ممد،الزد

منها؟داجي عل تجب لا أو امحأ، أوعل الأرئ~ 
فيالمأَلةثلأةماو:

اويلأف ومطوأ لكلمض، الإبراءَ لأي الترئ؛ عل تجئ أي الأثُل: امُل 
زلكيه.عليه وجب دينه قبص إذا 

طيهتجئ ٩ مول: حتى شبا بملك لم اويز لأف تجن؛ لا الثاو: القوو 
كو0لأنه عنيه؛ تجب ^ي ءقما كان أيئ لورض حتى الئ، عل تجب لكي الزكاة، 

لكش-
زئ^يالؤكث:أيلأي،ضوسخما.أثا 

فيه،عليه زكاة لمبخلكةفلا فإثهكذلك المدين وأما يمضه، ولم لميخلمكة فلأيه المال 
وبعل لا تجب لا أي هوالأئزب، احتإلأ المولفث ذكز0 وما ^?٦، به سدئ ولكن 
لإلأ ٧١٩٤٦٥هدا وعل ولأءلشين؛لأُهلمممهُ، لم:نينحة، لأمه المال؛ 

حددا.

الرؤجبمللامح، بيه مل الصداق من تمط ما ار3آما دتئن*س'.' يقول الثانية: المأله 
كأفيعني: ملها® اكي بخلاف مؤ، بثصرفها ولمبممط مبصة، لم لأتبما فه؛ قلاوكاة 

عليهازكاة لا فإثه الدخول محتل صدامحها ينمق إذا المرأة أليت فقال: أورد موردا 
الزوج؟إل عاد الذي شنم، ال 

الإينعن ١^^؛ سقوط لأو الإبراء؛ وبين هذا ين محا محن هناك بأف فأحاب: 
المراة،معل بمقط. لم فإقه المسداق نصف سقوط وأما المترئ. معل سمط إيإ بالإبراء 
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الصداقنصف للمرأ؛ صار الدخول مل طؤ إذا الزوج لأل الزوج؛ بفعل سمط وإد،ا 
علاذكاخ شخ فإنه الدخول؛ مل اويل تحيأ أذ ض كله، ممط فإذ فقط، 

فالزوجالزوجة، مل من هنا  A3م لأف المهئ؛ ينفل وحينئذ ا، ا،اده_،ُ من المشهور 
.هوالذي!٠٣

تعال.افه شاء إن سياق آحر وأي وهناك 
لا؟أم الزكاة عليها تجن، هل ذلك،: عل وبناء' 

مجساحولاكاملأ، إلاأذيمى الثهم تاما، ممكةملت5ا لم لأما لاتجب؛ مولت 
ا-قنل.الزكاةقهذاعليها 

امحم؟فإ صداقها من زوجها المرأة أبرأت إذا ماثل؛ مال فإذ 
فالحوانه;هيكاأدين.

الزكاةتكوذ ص، القد، انفساخ ق شا كان أنالإ إذا الزوغ قاتل: قال فإن 
منلثة؟عبث أصلا وهي الزوجة داق صق 

أذإلا هنا المثال مخ فلا زكاة، عليها فليس ممة، ي هي م فالخواب،; 
خن'لأ.تن0إودئ 

عمدأثه بمعنى: منلمه، وهي الزؤج يكفر أي؛ بالعكس، تكوذ أذ ؤيمكن 
هذا.يتصور وقد يكفئ، ثإ منلنان، وهما عليها 

الهداةانفلر: 



١٧٥اة كت1بادود

أن«أظهأ م: تن id  Mامحث  Jyم الش، اوئ:  'ج
و1وّققش.زلآن>لكةبئ

الواماة.مى الغتى؛ يعتثر أف مجب للفمزاء، مواشاْ 

بملكنذلا ء نجب ملأ دين، عذ خال بماُب ملك انو: والغز 
أونقحمثة دون دإ لتش ١١محاو: أيه . ١^، ص سعيد، أبو روى ئ يصابا؛ 
مممقصدقها، أواق خمس دون فيإ ولا صدقه، دود خمثة دوو فخ ولا صدئه، 
•'١^

الغزمر الركاة مذ الأحد ق الغر فمثلا بحتب، موصع كل ق الغر [ ١ ] 
يأحدوما،الدين الركاة أهل وهومن الركام عليه تجب قد فالإنسان الزكاة، حونم، وق 

جبلبن لئاذ قال البي. أل ذلك ودلثل ركوي؛ يصاب مللئ، هنا بالغر واراد 
سرايهم"محدِفي أعيايهم مذ يوحد صدئه علتهم اهلاض اممه أن ررأعلنهم و.ه•' 

أثري.دوو هذا 

للفمزاء،مواتاة تجس، الركام ررولأ0 تماما مسئم مر وهو الغلري• والدليل 
قال.كعا نصانم،« النتبرت؛_، والغر من لثتمقن الغش، يعتبر أل ئثحمؤ 

الإنسانعند لوكان يعنى! محل؛؛^؛_،. هدا دين® عذ ررحال قوله لكذ 

نصابايمللث، أذ بد لا لائه غنيا؛ يكون لا ا،لولم، كلام فحل بمدرْ دن وعليه يصاب 
سى.كعا ثظئ فيه هدا لكذ الدن، مذ حاليا 

الإيمان،كتانم، ت لم وم(، ١٣٩٥)رنم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب البخارىت حرجه أا 
;ؤهئبمثمحأ-عباس ابن حديث من ٢(، ٩ / ا )٩ رقم الإسلام، وشراغ للشهادلإن الدعاء باب 



اسقضاهاهمهمه4اسمماسبجضل ١٧٦

منلكل إل فيه، ولكم هلا ينمصة أن ينقرلا دين وعلته نصانا، ملك، زمن 
بنغثإل لأف واحده؛ ووايه اشجاوة، وعروصن النامحى، وهي الباطك، الأموال 

دينعانه كاف يمن شهئ هدا الصحابةت من يمحصر محال رْ.بمثق عماف 
لكاليتكز، ولم )الآموال( ق أبوعيني وواْ اتولبلخأ' وكاْ عزجوا حش يئتودة 

صم ص إلا تجب ولا خ، ^^ي، 
ثلاثصه وامحاو، والررؤغ الموابي ومح، الظاثرؤ الأموال مى كاف نإف 
ووايات؛

،.^Jliاؤكاة؛ إخداس^لأي،فيها
^١الزكاة ثأخدون .كاف:ننث، ١^؛؛، لأف الزكاة؛ ف؛4ا : ٠^٤

الناطن.يخلأف، صاحبه، دين عن نوال عثر من الظاهرة، الأموال من وحدوا 
أهل_هعق انتاJاه وما حنته، لموسه وزعه عل انت-ده ما أف اك١كه: 

مثابلةحعألهتي أحدمحا، مائل دين نعليه مذ"جئن؛ن، مالأن له كاف ءإف 
منه،يمض نا 

أزنقحمثة يهادون اال؛س السذ.ؤ•' يزل، اشاكط مللئ، بدمن لا انه والدليل 
أواقحمى دو0 بجا زلا الإبل" ثئ ت "يعني صدئة ذزد حمس دوذ بجا ولا صدئه، 
٠.مممق ء صدئه القصة— من —يض.' 

رقمالزكاة، كتاب وسلم: ١(،  ٤٤٧)رقم الورق، زكاة باب الزكاة، محاب الخارتم،: -محرجه أا 
رْءممئبمئ.الخيري سعيد أي بث، حد من ، (١ 



١٧٧اة ممبام؛

ممابآبمؤ؛,ف جنيي ي للمسامح( الحظ ما مماثلة ي جعله جس، مذ كاثا ؤإف 
بجاا'لمحملا 

لا[امميسالأينضه4اؤلك؛فيالأوااذيث؛؟
زكاةفلا لالماس لاثتيئ ما وص باطنا المال كان إذ ضيز: هدا ق الجواب: 

قواحبه الزكاة لأذ الزكاة؛ عاليه بل ؤقيل: ز؛كةادئق. المولث إليه يهب ما عل فيه عاليه 
اكلآكاثواحه.ل لا الماو 

فهل^٠٢ ثئه يبلح دين وعليه نصاب، وهي دنهم متا بنية وجل ذلك: مثال 
زكاه؟علميه 

الدينبعد عنده يبق لم لأد4 عاليه؛ زكاه فلا الزكاة وجوب يمع الديذ إل قالنا: إذ 
واائهدوذاشاس.إلامئه، 

اشُفال كا الماو، ي واجأ الزكاة لأن وذلك الزكاة؛ علمه نجي أنت الئاف: القول 
البي.وقال ء، ١ تاكوة:"ا'• ه ها ومم هلمفرهم صدة أمو,دثا مذ ؤ-خن ثا3قرماق: 

منثوحد أموالهم ق صدقه علمبجم امرص افه أ0 ®أعلمهم محقفيقه: جبل بن لمعاذ 
الإنسان،يدي الذي؛؛ن بالماو ئممقه \س ولأة ههمائهلم«رأ؛ عل ءذ 

مشهورا.نحارة عرومحى صاحب كان إذا لأسي،ا 

محتاجاكنت، ؤإذا مالك، زكاة أحرج فيقال: الصوامح—،، إل أقنب القول وهذا 
الزكاة.من أعطناك الدئن قضاء إل 

الإي،ان،محاب وسالم: )0ا<مآ؛(، رنم وجوب باب ىاب!لزكاة، الخاري: أخرجه )١( 
•عباص ابن حديث من ٢(، ٩ ١/ رمم)٩ الإسلام، وشرائع نكهادشن الدعاء باب 



سقضاه1ضهمصالإئماسبجء،ا؛و ١٧٨

إلقيل! ولو الزكام. له ومحل الزكا٥، عية تجب الإنسال يكوف أف من مآع ولا 
ؤإذابالونا؛، فهوأحي الركام وجوب مل حل نل الدين كان فإن قدم أولا وجب ما 

أحؤ•فهي مله الركام حلب بل يل لم كان 
مدمفهنا ا-اثوو(، تمام يعد محل موجل دين الإنسان عل كان لو ذلكت مثاو 

لكانبزا لومل الدئن. قدم الخوو تمام مو ولوخل القراء، حق لني الزكاة 
بقضاءاثادنة عل والنحل الشح أهل وهوحئ مصلحه، أيقا فيه ؤيكون جيدا، 

به.بامل لا ، Jyوهدا الدين، 

وا،لواثىوالقار الحبوب وهى للناس، يطهر التي وص الغلاهر٥ الأموال أما 
ساهدنخيل والقار ساهد، ٠رارغ الجوب لأف ظاهرْ؛ أموال هده الأنعام" ~7آيمه 
المزلف:ذكز اش الثلاث، اوواياثه ففيها كدللئ،، واداثي أيقا، 

اشان،.بمص دنن صاحبها عل كان إذا فيها زكاة لا أنث الأول: 
الثانيه;ءليهاؤكاةغلحال.

اسدافكالذي عله، زكاة فلا المال لمصللحة الدنن كان إذ تفصيل: فيه الثالثة: 
كحصيلامتداد للماشيه يالنبه وكدللث، ذللمثؤ، أسه وما والحر والحرث الرنع لويؤ 
ذلك،.ألجة وما النش، إل ومحلها لها الماء 

المولين،بين وسط مول وهذا الوحوب،، ينع لا فإثه حارج لأئر كان ثملف 
يبمث^كان اليئ لأف الظاهرة؛ الأموال ل الزكاة لانئثع الدنن أو الأقرب لم 

خافتعلق ءلاهت0 ولأما لا؛ أم ديول عليكم هل الناس يالوذ ولا لمضها الثاناْ 



١٧٩اة ةت1و،الود

كيلك.وليس دينا عليه أف صاحثها يدعي قد ولأيه الفقراء،  ٤٣١
فإذابميم، اوجوب ق تنق اكي 1ن القزو عل  ٣٧١الأ،راو قائل:  J15فان 

بمد؛؟واحدأمحا وثن ل وجوثمحا لكن 
فالخواب;بمركان.

الباطك؟أم الظاهرة الأمواو مى التجاتة عروض قائل: فائرقال 
باطنهوهي قيمتها، ق تجب الزكاة لأو الباطك؛ الأمواو من هذه فالحواب: 

كلالمتجر صاحب لأة الظاهتة؛ الأمواو من قريبه الحقيقة ق لكنها ظاهزه، ليت 
منيعدوما لكثهم عظيم، متجر عنده هذا عى، هذا وJقولولث يثاهدوثه، الناس 

.٣٧١الأمواو 

والمراثي.والثاث، ابإب فقط: ثلاثة الظاهرة الأمواو 
زكاته؟ر قي. فإ الوفاء ق معينه مدئ له ليس الدين كان إذا ئايل: مال، فإذ 

علساما فيكون قضائه، ق البادرة تجب مده له كن لم إذا هال.ا فالحواب: 
الزكاة.

واجبآي ق، الرلكْ ووجبت الباطق، الأموال ي الدين وجب إذا قائل• قال فإذ 
يكوفكيف مئه، وعليه الزكاة، به ووجثش درهم، مثا س كان إذا كإ يتحاصان، 
الإخراغ؟

اثنينالركاة وأهل ؤنصما، اثنم يوحد الدين حمته، المثمن زكاة فالحواب: 
منها.بد لا هذه يودتيا، واه ؤنصما، 
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ثاو:انه الص. عن روي ج زايحنون؛ الهس مال ِفي الركام ويب 
ممال،وقإن11دْ الزثاة®أحرجةالسمدي• ررابموالبأموالالثامىكلأثأفلها 

أهلها،من ومحا مزاتا0، تجمث، الزكا0 وَلأ0 دْ.بمن، عمن عل موهوما وروي 
المزركام عمحا وعرج دوالرحم، علتهن! ؤيمى المرب، ممه علتهة! يب نلهدا 

زالنثز،ماثنها

بالعم.متصل الزكاة ق الدين إسقاط إف العل،اءت بعض يهول، ءابلت قال فإف 
المألةق أن تسى هدا، ق الخلاف لنا محبي فقد يصحح، ليس لا، فالخواب،! 

الدينوهوأف الصحح، هو الومحط القول إة لقلنات العمومات لولا واثه أموال، ثلايه 
الزكاة^٠^ والث،ار، والررؤع كازامحى الظاهرة، الأموان، ق الركاة وجوب، ينع لا 
ظاهئلكن ، ;؛٠٥١٥ بن الرحمن عبد شيخنا احتتار القول وهدا رها، عق 

الظاهزةالأموالي( من 'كانت، سواء الزكا٠، وجنت، \ذش\ب وحد ما متى أما اشوصن 
.٥٠٧١أو 

المسيمال ق الركام وجوُب من نحمدآثئ الولث ذكنْ ما الصحح [ ١ ل 
حصالصص عن ثلالإت ص الملم رارؤع ه الص قول هدا يعارص ولا والمجنون، 

باعتبارالثّوو، ذكزه ما لأف وذلك ٠ مسؤ«ر حز ا،دحتون وعن يلغ، 
)ا(سراتابمن)صهه(.

١٠)أ/ أحد الإمام أحرجه )٢(  بميبأو سرى الجنون ل باب الحدود، كتاب داولت وأبو (، ٠
(،١٠٤٣٢رغم)الأزواج، س طلاثه يقع لا من باب الخلاق، محاب والنسائي: (، ٤٣٩٨رقم)حدا، 



١٨١ةت1سالزىة 

أّْوابجكا•ق الرلكة شجب بالدمة، تتعلق مائ تكليف والزكاة البدي، النحليف 

لأفعليهنا؛ القر؛ب ممة وجرب وهو نظائر، لهذا مِمحئآئئق ا|لؤلم< ذكر ثم 
قحقوقهإ تعثمث، الزكاوت أهل ل يقال، وكذللث، القريس.،، وهو باحر يعلي، الحمح، 
الماو.

علما•عتن، رم يا لوملكا يعك، الرم، دو علما محن ثانيات 
رقيمايييع أحاه —وجد الثوف، مى أحاه اشترى إذا اف الأنأف ايألإ! وصورة 

لومالكاوالمجنون فالصغثر منه، رجم ذتم، م وكنللث، اختيار، بعثر عليه عثي، ءاشتراْ~ 
لكنهملكهنا، عن هرج موف عتل، إذا ايه مع علمأ، يغتمح، فإله أوطوغا حبه رم يا 

بجورلا بالئرا؛ لأيه وانجؤ بالإرُك، مقلئا ونحن المالغ، الحقوق ثى ُذا لأف يعبج،؛ 
لهإؤم، إذا م مابينا، إضاعة من ذللث، 3، قا علهإ؛ ينتمح، من يثري أف لولبجقا 

دالعنيا ليوهما الفطر زكاة ءنه،ا وأيئا؛رج علمإ، يمق، لكن ملكاه، رم ذا أجئ 
ولأ>مح.

انهوبتن والصغثر المجنون عل الركاة وجوب بتن يجءع كتفإ ةايز،• قال فإل 
ك؟ئ لا والجنون انم، ث إلا الزكاة ءُنإماج لا 

لكنله، يه لا التحيز يؤذ الذي أبما والصغثر له ييه لا الجنون يعم فالحواب• 

حديثمن ٢(،  ٠٤١)رنم والنائم، والصغبمر ا.لخو0 طلاق باب الطلاق، كتاب ماجه! وابن 
هقمحقمثا■عائثة 
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حىماو و وثاة ررلأ يوله:لا لأو الأداء؛ إمكاف وجرتنا يعتبثِفي ولا 
لووأفأ،ؤلأنه الحول؛ تمام عند فيه وحو-آا عل بمفهومه يدل الحول؛؛ عليه نحول 

يجُماباماول،لإذٍبم
زلحث JUلأن ثول؛ لإ أن وط ^١؛ الزكاة، طط لإ ء بمد اشاب، 

كالدئن.اض بم، لدثة،هللميخغل اق 
الزكاة؛تمطت التثغن مل ثلفن إذ انه المنير وابن التميؤي عته وروى 

زه٣؛ ١^ مز؛^lj ش ظط بالال، لأبجا 
الصابيمض يلم، هإذ والحازإ. كالوديخة مرط عر من يتلفها مسمط بالعين 

ينمطلن النصارّ_،ااأ عن ١^١,^ ثلف1إ نإل بمدرْ، الركاة مذ نمط ;، ١^٠٤مل 
العمو.يوف بالصارسا ثتعلق لأما ميء؛ 

الوص1هثصح واج-_ا حى ه علميه؛ وجثث مذ بمويت، الزكا٥ سمهن ولا 
١^٢؛.ق ُه،هإبمللألزت 

مثلئ؟هو هل آثم زجل عذ زجل أحزخ لو لكن ئائل: قال فإذ 

للفرونة.عيإ عئرج الهس ووؤ المجون فزلأ صروزة، هدا فالحواب: 
]ا[أي:فيالئانمة.

أولا؟الأداع إمكان الركام لوجوب يسرط هل ايه خلاصته؛ الفصل هدا ]٢^ 
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أماةالزلكةفييدْ لأة عليه؛ ^^الم:محصطاولأمحافإللأضا0 
الفصل.هاوا حلاصة هده فهولك،لوئع. 

بعدالتصايت، يعفى ثلث إذا هذان التفصيل فهوعل النصانم، يحص ثلن إذا أما 
ثنيبلا ثلث ؤإل والتالف، الاءي كله ماله زكاه عليه وجب أوتفريمب بمعد الخول تمام 
لكنثالخول، تمام عند وجت الزكاة لأف فقط؛ الباقي زكاه عليه نجب فإله تمربمب ولا 

لأبم-ثىمايا.

زكاهعليهم فهل الورثة. إل الماو فثقل الزكاة ئودى أ0 قبل مات ؤإذ 
ي

أهلها.يزدوهاإل أف فعليهم وحىثابت، عليه دين لأما ثعم؛ الحواب؛ 
ليسإثه يقولت ثنته هو ت يعنى الزكاة، ءا.م تعمد المب الرجل لوكان لكن 

أحرجهاؤيقووت إحراجها، j يراحى أحيانا لأنه إحراجها؛ و تبماونا ليس بئزك، 
عته.ثئرج اثه شك لا فهدا الموت، فيماحته غد، بحد أحرجها أو. غدا، 

فهلالإحراج، عدم ويتعمد مثلا، زكاه فيه ليس مال زكاه، لا يقول؛ أحياثا 
عنه؟الزكاة عئرحوا أ0 مات إذا الورثة عل نجب 

نجس،اثه خذهإلثه العبياء عامة ءنا_ المشهور قولازت ففيه حلاف،، هذا ق الخواب! 
قكانت، ؤإن شجب، العم، حث، :أا وتعأمحا عليه، وجبش وقد لئن، لألما إحراجها؛ 

صء.منثها وثنتمثكالن.ى لاثبزأذمته، الخاJ هذه 
والورثهعليه، الإثم وأو نحرج، لا أعا إل العلم أهل بعفن وذمب، 



١٨٥اة مم1بادود

تجخها.مالأمبأمامحغِم
قدلأثه عغتثل؛ اممب عند الإحراج هذا ينثعة ولا ذمته حا يبرأ لا لكن بيا، أهلها حق 

تنئيأزلاثزتح،.

اوحم،صله عل محافظا الصلوات، عل محافظا يكون الناس بعص أف والعجب 
حرمافوهدا باه- -والعياد الزكاة لكن الفاصلمة، الأخلاق كل عل محافظا 
—باه —والعياد وهذا بخيلا، يكون الركام ق لكن الركاة، غير ق كري،ا فتجدْ عفليم، 

مر،ئوءانمز،.

صاعيتط،منها واحدة إبل، عثرة وعنده مثلا، موارس عنده رحل قائل• قال فإن 
ين-هم،لا مرصا مريضه منها واحده كانت، أو الزكاة، ثهر وحاء طابها، ل زال وما 

القول؟فإ بنوم• 

مسألتان:هناك فالخوابج: 

إذنالخول، تمام مل منها واحدة محاهمت، الإبل، من عئر عنده الأول؛ المسألة 
حم،فيها ءلليه زكاة فلا \uU الأرثثه أثا ثاةَ. ام،  jjحمس، زكاة الآ0 امحس 

الضاح.نجد 

حال؟كل عل أوثزتح، به ثتدئ فهل الضائ وحد إذا لكن 
واحدة،لثنه يزكيه ايه الصوان، أف قرريا وقي• سبق، ما عل مبي هنءا نقوJ،؛ 

واحدةلسمه هيرك؛ه وجيم يم نجن•،، لم سنوات، أرح بقي الضائع هدا أف فرض فلو 
الراجح.القول عل 
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الزلكهمحب أل بد لا يعنى لكلصحيحة، فهي برؤْ يرجى لا مرصا المريضه وأي 
فيها•

اممتبعد وجدها م الحول، تمام مل الشيا0 بعص قد إذا قائل• قال فإذ 
اءل؟

ملكه.حكم ق الضال هذا لأف الزكاة؛ نجب ءالخوابت 
جحد—أي؛ الزلك0 جحد يم ا-لثوو،، عليه وحال مال له شخص ئائلت قال ؤإذ 
عنه؟يزكوذ الوريه هل مات• يم مال، ي وكاه لا وقال؛ وجوبنا" 

.u١٣^، هدا لا، فالحواب 

من>ع الغفز لأن لا:رثون؛ فإم سين أولأدُة كان فإذا ئائل: قال ؤإن 
التواوُث،؟

الزثدأذ فهويرى ^٥١^٥، ثميه ابن الإسلام شخ رأي عل إلا نخم، فالخوار-،ت 
القول.هداثوزثراا،ولأي-ئح 

قالزيدين ورثه ورثوا محممقبمه الصحابه إذ ت يقول الإسلام وشيخ 
حديث،لأف والكافر؛ المنلم بين ثوارخ، لا اثه الصواب لكن ر^^بمتئ، أبا؟قي- رمي 

اكلم«رأ؛.ررلأ:رث،انليال٤افزؤلأالكافث كحيخبي:
أ؛(.0/0اس))؛(الاخيارات 

(،٤٦٧٦ ) رقم اللم، الكافر ولا الكافر الملم يرين، لا باب الفراتض، كتاب الخاري؛ أحرجه ( ٢) 
خ؛ؤإقبمث؛تا.نيد بن أسامة حديث، من (، ١٦١٤رiم)الفرائض، كتاب ت لم وم



١٨٧إة ممو،اتود

نفل

نوش>ئاةيثا:ثان:
يذعولا اثنادسا، عم من ةورإ-؛ماحها لأثة الدمة؛ اي إحدامحات 

الدين.ياشتهت فيه التصؤف1ا 

ؤق[ ١ لالناري1ت:ه ه حق يولهم ؤؤآ ؤ يمال؛ افه لمول العي؛ قثلق والئامحة• 

^،ijlو هذ زئك: ولكنة، و لي اخزال ه ئصت ضا؟ا تلك لإف 
سعلىيلنات ؤإل ينقص، لي اثثّاب، لأل الأحوال؛ مى نقى ج الزك1ه لزمته 

........١ المزض، بمدر ثعكث آلأول الركام لأل ؛ ٥Jواحازكاه إلا يلزمه لم بالمح( 

تمامP، أذيتها مو ثلثن ئإ وع، ه، زكاة نزأنمخ قاتل: قال فإذ 
اول؟

ؤإذعتها، التي الزلكة هذه تئرج الرلكة، فعليه ممزطا كان إذ يظن فالحوابت 
عاليه.زكاة فلا بنمزط ليس لكن 

لصدمه علبجم امحلاض افه أة ررأعلنهم ظ^بمنئت معاذ حديث وكيلك [ ١ ] 
أمولييى ؤء تعال'• قوله وكدللن، ٠ ممناتهما<ر عل ملاد أعساتهم من ئوحد أموالهم 

ثدههه]اكوة;يما[.

الإيإن،كتاب ت وسلم (، ١٣٩٥)رقم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب اJخاريت خرجه أا 
لآهثبمتآنح١.عباس ابن حديث من ٢(، ٩ / ا )٩ رقم الإسلام، وشرابع إلشهادمح، الدعاء باب 
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ُ.أخمدا ص ا-حاعة ملة ا1دهسا، ظاهر وهدا اكابي(، الحول اثثابا_، ننقص 
ووجلتبمدوالمنءس، حول كل منه مص نصالتا، عن زائدا المال، كاف ءإف 

^رطتكلملثاةرلألاكزضي،

زيإمحاص، اسه الأول لهحول سلمه الإبل من وعفريى حمنا ملك ؤإذ 
بمدذلكلألملأزعبجْ.

هيألالزكاة لابمغ ٩ ثلمنا: ئذا الزكاة، أف عل أبمابناءّ هدا [ ]١ 
مفى.م( كز عن ثنيي 

قررالزكاة قلتا! إن أحوال، خمثة عاليها مضى شاة، أربعوف عنده إساف مثاله: 
يوفالأرثثه الأحوال وتكون الأول، الحول ل واحدة ينمن محوف فإما المال؛؛ 

فيها.زكاه لا اشاب، 
الزكاةفتثب المال، عم عن أمرحارج ي وجنت، ففد الدمة؛؛ راق ملنا: ؤإذا 

يتمص.لم الأراعارأ لأف الحمى؛ تواتر اللكل 

ولهاالمال، عي ق تجنر فهي الحمى، تواتر الكل ق يثر الزكاة أد والراجح: 
هوا J،>«jساحر لا المالكر أف وهى عظيمه، فائدة اسثدثا فلتا ؤإذا ■ بالدمة ثعلمق 

الزكاةثلزمه فلا اشايسر، عن مصتر الحول أول أحرجها وهوإذا الركاة، حراج إل 
فيابميلها؛

ّوجه له والتدكر الزكاة، عن الحديث، لأف الزكاة؛ أي: يعلمها،؛ ثخة:® ق [ ٢ ] 



١٨٩إة ةت1سالزد

محل

ثتجناؤلكةِفيمحً:
منوط!ثلاثة وقا المراثي، أحدها؛ 
يثاويبالا وعآثها فيها، وزد المم لأف الأنعام؛ ثبيمة مذ دآكوو أف أحدها؛ 

عترها.يوف منها الموانا؛ يا-حتمل، وسبها، ودرها ومعها ي،ائها رم حمق 

حمسهلمحء:محغل
%لأ:ع،ئثثا،زلأهمق

^^بيذلأِوق،ؤالإمح1و،لأِءلاا.
ثلأزكاةفيالثضش؛كك.

أول؛.........والأول، المر، ان-م ق لدحولها الزكا٥؛ الوحش وعئه؛ِؤ،بمر 

وجبتبجاؤة عروض كانت فإل بجانة، عروض لممحذ إذا بإ مشروط هدا آ ت١ 
فيها.الزكاة 

فيها؟الزكام عليه فهل ^٠؛< نجارة عروض ءندْ مذ قائل؛ هال، ذإ0 

مثلايخاف ءندْ ان كإنائم؛، المال، هذا مم1، أف يرد كان إذا أثا فالحواب؛ 
علميه.زكاة فلا يتلممها أل ريي كال إل دخان- -كراص 

ولأيكن^هاسليهاؤكاة؛لألهذاجممالأ، 
عنه.الزكاة سقط ب1ل وم فعل عل 



سقضاه1يهمصالإئماسبجضل

1 لا لأي  Jjj-Jj جءممثى زلا غا، الصط محرز ه م، آنم هو
ؤلأئئ،م1تياض.

تنئالزلكة فته أٍسمبم: ممال زالأئو اوخئ :ئ ^jJ زنا 
زلأيالزخث1ه، أثنهت jالJئ، ^ تقثى لا لأي ف؛ لا أن ؤ\لأئو 

\نم\)غذ\مملأممخوو|طلأق 
نحل

هثاو:الين ززىأف ١٠صز ان لأف الحزو؛ الئاف: الئزط 
ؤ1وذازد؛ئ-بم زابن \ص ززلأ الحزو« عي يمول خر JU  jزثاة ررلأ 

المائد0زعيصل فيه، الئأء ؟قمل حزو ثه مال يبِفي !ي الزكا0 ؤ/أل 
محانمم(محءمح•منة، 

iiiالحوللامطع باعيا، أز الحول، زاحد؛ اؤ اثنابخ، ، ئإل؛
.....•الحول،... انتام، ؟غ، ما إل؛ه زح أن قكاي، أحزى لة سجت ل إم 

هدا،ق بالاحتياط للناس يمال، لا بشن• إلا تجب فلا الراءْ، الأصل ولأف [ ١ ت 
حتىللزكاة محلا أصلا لست، فهذه سببه، يوحل• لم الاحتياط لأف الزكاة؛ ونوحب، 

فيها.الزكاة إمحاك، ق الاحتياط باب، ظك، 
ببيعها؛الحزل لا:شئ فاثه لاشجازة لكنت إذا أثا لليء، لكنت، إذا هذا ]٢[ 

هذهأو العين، ط0 لكنت، فسواء القيمة، منها المقصود التجايثه الأموال لأف وذللث، 
العئ.هذه أو العئ، 



١٩١اة ةتابال3ة

التح،يزوو  viUilلأف يه؛ هزئت الخ؛او أوباعها أوإيالة سع إليه ردت نواء 
منم،.محييي زالزد 

إنماطيصد لاثه ئنمط؛ لز الركاة مى الفرار دلك مذ ب؛تية دُند نإف 
ا.الموتا مرض ق كالطلأؤ( ينمط، قلم انتحماقه نتب ادعمان من يصست، 

لإوثولمضس.الحزو؛ يخؤ و\جوألإ هلتكسئ، م واحد0 ؤإوسجث، 
واحده؛في1غ ذهن، شاة أربعوف وعندْ الحول تمام هارب، لثا ان إنمثلأت [ ١ ] 
لاطظ.الزكاة قاف الزكاة لإسقاط ئثحايلأ كان إذا هذا نقول: الزكاة، محه بممط 

وكلينمط، لا الواحن، فإو واحِت، لإسقاط محي من كل أن عندنا: والقاعدة 
ننءلأتامحمفإناكئملأياغ.

النؤع،ق المحاح، ق الهللاق، ق المائل: كل ق مهنها أف يجب قاعدة هدم 
فإيهمحزم لامتاحة أو ينمط، لا فائه واحنمت، لإسقاط تحء من رءكل ثيء ي أل 

لاياخء.

نكالابميم أذ أراذ ذلك، مد P الحزل، تمام ثذ الزكاة النيل قدم إذا سألت: 
 jذلك،؟له هل تنه، كل الوقت فى ن

سه.سنه كل بميم معناْ: لأف ذلك،؛ له الحوابه: 

الحزليزث.الئ؟تمام إل ئلئا:ل:نىلوظن٩iثثم^ماظن فان 
وأحرجهوينميه التطؤغ احتار فقد مص ؤإل الرياذة، يئرج زاد إذا فالحواب،: 

نكالا.
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لأنه؛ ا-قنو امطع بققها حروج مو أحرى هثك-ش م بنصهاا١' حنج ؤإل 
محجحر الزلكة الوجودِفي محم لها قت لم 

منيصاب ملكه ق يزو لب لأثه الحول؛ يممخمع لب ئجنسه نصابا ابدل ؤإذ 
^سضا:أ،لإعالأءاثاأو

الولادة.إنتاج ق قصده آ ١ ] 

الحول؛^ ٥٥١الأحرى الثاة وماثت الولد يعص ظهر ثلد شا0 ٠<^ هده ]٢[ 
حروجها•اقهى إذا إلا بوجووها محم لا لأيه 

الوليعه حرجن ثم الولد، يقيه §مج أف مبل الولادة أثناء ق ماثت إذا مسأاةث 
لأوالحول؛ انقطع نقولت مهنا بإحراج، إلا ثمج لا ماس إذا الغالب لأف أوأحرجت،؛ 

الثء>لة.يوحد أف هسل اJصاب مقص ؛.؛، ١٠!لأم 
ثتجتنم الحول، مبل شاة وماين، ثاة، أربعوف عنده رحل هذا مائل! قال فإل 

الحول؟تمام يعد أحرى 
ثلمي.أف مل التحاب مص لأيه حديد؛ من الحول يبتد«ئ فالحوابت 

هرجأ0 أنجب أررع؛ذ، صارت واحدْ مامت، ثم واحده ولدمت، إذا مال ماذ 
يايمه؟، لثمتج.تإ الى وهدم الركا0 

لأمه.نح السائمة فتتاج لأمها، تع هي يعم، ماُبمواب• 
واحداولدُت، أذ وبني واحدا، ولدُت، حدة و! كل ثاْ، أربعوف عنده هذا ]٠١[ 

الأثهاُي•موت مبل وجدلم، الأربعتي، هده لأف يشئ؛ لم لحول ما الأربعؤ، كل مايلم، 



١٩٣اة ه1د،النة

يصم،يلنات مإل الآ■حر• إل عنا أحب صم عل ادبمى بووق عيج بيغ محإف 
اقؤا،مو؛لأجالؤاحد.ثإذئثا:لأبمأ، لإ:تماوُل؛لآجكاني 

ثانا'ا.

انهرْ.بمة عمن عى روي لكأ اثنائ-،؛ حوو نحوله اثناب مى ثثح وما 
ا•^١ ٠٧عل الرامح، غا يروح بالسحله، علتهم اغثد مال• 

يريدونالصياوف أمواو لأن الصياوف؛ أموال إلا ان جنأنيا الصحيح ا ١ ] 
نجازة•عروص فهي التجارة بما 

واحاJا؟جننا ألست الصيارف أموال قائل• قال فإذ 
وفصه.يثب لا، فالخواب! 

الهائلمأتنابالأولأدولدت إذا ^ينىrاءلتلأفاؤعاةفيالإ 
شذ0الأولاد، فيه بجعلوذ كح،ار ؛(يمه مثلا هناك كان إذا إلا أيدبمم، عل محملوما 

مثلايكون رحل~ ~أىت مراجل له َمارا معه يتنحب العن، راعي الثءاة، عاده 
بما®*يرؤح قوله؛ فمعنى الراجل، هده الأولادل وضع الغنم رمبيلأيراإذاولدت 

يديه•عل لها حاملا ٠ يديه١٠ر ررعل بما يرجع يض 
-ذبلا الولادة  jiمميله حاملا صارت إذا ١^١ أف الخالث قائل: ئال فإذ 
\لم■

ويأقالصباح، ق ندثب عنمنا كانت، هد.ا، جثننا نحن تدئب، لا، فالخواترت 
ذ،ماشمار•بائلة 

(.٠١٠ ا'ا-(،واوهقيفياضامى)أ/ ،رiم ٢٦0/١)١(أحر-OْالكJانيطأ)
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ممحئش/خنو،يحامحانة.
فيهاوحمت نصاب ومي الئحال عل الخول فتم الأمهات تاب ؤإل 

قامحضاس،كناي:محين
نصابالأمهات 

كملحتن من الحول احتسب يالثحال وكمل الصائن،، يوف ، ilJLaؤإل 
،.القنا>،

هوالئناب، لأف ١^^؛ وائJهب الأمهاتا. ملك، حين مذ عقنمث، وعنة; 
حميعهل١أ.عق الحول مضي محاعي الئ؛ّث،، 

مالكةأطلا،مال لأية ا؛ مسه' حكم مله بإرثأوعمد، المستماد وأما 
مطا،لككادمنمايض.

فليسذللث، مل أما اشانمؤ، تمام من إلا عشنث، لا ايه هوالصحيح هذا [ ١ ] 
بثي؛•

ِظالإنسان محي كان فإذا هذا وعل اشاك،، كال ق لا الحزل ق يض ]٢[ 
الثراّي،ثذ لوهم مئة عل وحصل الثثه أثناء ق موريه مات ثم محرم، ق مثآكها درهم 

^ll،م إلاإذا زكاما بت، لا الثنه نصف ل عليها حصل التي درهم المئه نقوذ•' فهنا 
تابعهوليست، الشبمايتؤ ق للأول تابعة لأما اشاص؛ يوف كانت، ؤإل الزكاة فيها لكذ 

الحول.ق له 

قلكنه الثات_ي، محرم ق زكاما يب محرم، ق مالكها زكاه، فيها درهم مثا مثلا؛ 



SL؛ S^IuL »١٩٥

غرمحاء مثة، ثلاث الأل عدم صار درهم، مة وماللث، وارث له مات اكانية خمادى 
الثانيه.يائي ج1ء ^١ !لا أىمثي، ص زك نقوو: 

اشاب؟سالخر لم مئة هده قال؛ فإذا 
الحول.ق لا المحاين، تكميل ق عدك ما إل تضإ لكنها قالتا! 
اوسائمةوكدللثايناج الحول، وق اش.اُت، ق أصله إل فمم التأجارة ربح وأما 

المحساد_،.وق الحول ق أصله إل يقم 
السئهأثناء وق شاتان، فيها شاة، وخموف مثة عده ان إنهدا السائمة! مثال 

وواحدة،مثه )؛ذ فصاروا بخالتم( جاءُت، إحداها بل نحاته، وخمس؛ن بمثة حاءلم، 
نصم،ق إلا عئصل لم اثه مع للامهاُت، تابع هدا النتاج نقول! لكي شياه، تلاث فيها 

الئو.

باعهاالحول أثناء وق ألم، يمئة أرصا اقري إنان التجانة! ربح مثالآحر• 
المنةق الحمح، ق الزكاة ففيها الأول الشراء حول م إذا نقول! وزسارر، بمئة 

السائمةؤيتاج والمحانم،، الحول ق الأصل يتع التجاتة ربح الخمسى لأ0 والحمسى؛ 
ينمذس،:ي؛الأنلقاشانمجلأفى

اول.

اكجارة؟يثمل هل عقد١١ ررأو الؤلمإ قول قائل! قال فإذ 
قباقة م فيه، زكاة لا بماكنه الذي فالبيت، عدهتث،، إنسال مثلا لا. فالحوانمؤ: 

بعقد.الركاة فيها التي الدراهم استفاد فقد الركاة، فيها والدراهم بدراهم، الحول أثناء 
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عندةلكل محإل جديد، ملك لاثث حوو عل حولة الواومث، يبني ولا 
ظنقائتج_اوكء

بي؛؛بجال>ص
يمكىوJلم المسك، نصاب م لاثة مسق؛ ربع يفيها النفر حول ثم لإدا 

'•ملهاابمنطها العنزة ءوجن،ِفي بحكمها، اكلأث؛ر( لإثفزاد إبجاغا 

لأف-ممد؛ وهي بالؤ، الأل امتفاد فقد اءل أناء ق ^ لو ابمئ، كدللث، 
هذاو؛اغ يالعقارات يبح ان إنلولكن هوؤبارة، ما زلكة، فيه ما يسكنه الذي البيث 
الأصل,يئع هذا فإل للتجارة اشارا0 الذي البيت 

التمريمحا؟ثأحد أين من مائل•' قال فإذ 
اس.من الفريق فالخوان،: 

لمؤنث،،لأف)ها( أصح؛ وهي الحهلوط، ق منه،ا بمنطها اريالعسر •ءنديت ا ]١ 
النفر.حول ثم إذا والصواب! العنزة،، حول ار5م فبلها الي كذللث، ؤب•( و)عخر( 

أوئيعة،تبح ففيها البمر مى ثلاثوذ عندْ لكن إن يقول ال>«ألهت وتصؤير 
ماُتإأو البمر، مى عئزا ان إنله ومج إذا كهبه، بعمد الحول أثناء ق عفزا فامتفاد 

حولها.لكإل نح؛ الثلأس ق فعليه البمر، مى عئزا ؛الإرث، فم1اائ، مورثه 
ءنال0صار بقرايتج، عئز مللث، الأول حمالي وق بمرْ، ثلاثتذ محرم ل ولومللئ، 

حمادىل الننز ؤيركي محعه، أو نح وفيه الثاف، محرم ل الثلامحن يرش أربعوف، الأف 
علميهفيكون أربعي، من عفر وهذه مسنة، الأربعين ق لأف مسؤ؛ رع فيها لكن الثانية، 

الحول.ق لا الصامت، ق سبمها ما النفز فهنا؛بنت، نينة، رع 



١٩٧اة ةت1بادذد

وبحوأنمحثِفي صمر، ل وأزمحذ المحرم، ق العم يت أرمحذ ملك، وئ 
ةقش زلي خزو ه ض بماب لأي شاة، ئني الأول >J كأ 

خزوتأ محإف ي بملك لإ ن لَي شاة، مه  CJ-yمحه، ل افطة محأ 
وجهان!تفيه اكامح؛، 

لأيلأ نحت لم له اشاك، ل تعمحا لولا لأي التحاب »في مما: 
ثمإذا الحول، يوف التحايسر ق ثئبمه لكن ثيء، فيها ليس والعئر عشر، 

العنرحول ثم فإذا ثيء، الاني ق علياك نجب ولا يبيعه، أو بع فعليلث، الثلاص 
وقأربعين، صارت الثلاثين إل أوإضافتها حولها م إذا الأف لأي متق؛ رع فعليلث، 

مسنة.الأريعذن 

مسق.رع العني هذه ق إذذ عليك 
متق؟أربعئن عن عرج لا لماذا ث قاتل قال فإذ 

ماغ.يوجد لا الثلاثين زكاة عجل باق ميسة أذ؛رخ ثاء إذا فالحوابح! 
الأفأحرج أذ وأريد مينة، رع عن أبحث أذ عل بكلمة ليس قال! لو يعنى• 

مسنة،فتكوذ فيه. ماع فلا معجلا، للثلاثين بالنية ؤيكوذ الأربعين، عن كامله مسنة 
معجاله.للثلاثين به بالنوتكون 

أةكلف~،أذ إل حاجه لا قال• العني ق الركام وجبت وليا يوحز، أذ لوأراد لكن 
باس،لا قلنا! الأربعين، عن كامله مسنة الأن أحرغ أذ أيثد متق، رع عن وأبحن 
التعحيل.باب من هدا محنكون 
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فتهمحي لم لَالأم نع ه لن لأنث الثالث؛ و زلا فه، ي لا أطءتا: 
ءا١[ْ آ 

•سء 

نصام(.بين وقصا عتصل لأثه بعده؛ نلهه إدا ثكدلاك 
ووزكاتئكالأٍ. م-تت حزو، ئقرد الزكاة؛ فته واش: 

وجهان:قدرها 

أحومتا:شاة،لدلك.

الثالثوق ا-قوو. حمع ق حلطة عن يقك  ١٧لامهشاة؛ نطف واض؛ 
مملة١^،حاذيهدالقنطزصممث:قكض ١٧لأ?ه؛ ٠١٧ثلث
."٢

شاةفيها وعشروف ؤمتة وعشرين، مئة ق الفريضة متكون وقص، لأما ا ]١ 
كالأربعين.

 ]y[ ثيءٌ،عليه نآ:غذ حمنا كلها نأتكقا لوكان لأنه اطغ، الأزن أة الظاهئ
عليكليس يقال: أو هوالأصح، الأول فالوجه يوئر، لا اشاي، بعضن ملك ونجدد 
ئتظئؤإلأ الأول، الثريلث، •حول، تم ثا0إل فعليه الثالث، الثريلئ، حول، ثم فإذا ثيء، 
أيصا.

قملك، الحول. لتإم ثا0؛ ففيها الثاق محرم جاء فإذا أربع؛ذ، محرم ق مللث، ولو 
ملك،إذا وكيلك، ماذا؟ أو شاة رع أو شاة عليه نجب هل صفر جاء إذا أربمتذ صمر 

الأول؟رمحع _J، الأوس 



١٩٩اة هن1بالذد

ريع،وحمتاو صمر، ل وحمتا المحرم، ِزا الإل من بئرين ملك نإف 
حمسحوبجا بمد الأول الخنس ول شياة، أربع حولها بمد المقرين ق لعلمنه 

اوجه!ثلاثة الثانية الخنس ول محاض، بتت، 
أخاوها:لأثتيةفها.ءِم

ند.زتيمحاض.عثه واش: 

يكنلم محرم ل جينا ملمكها لو لأيه ثيء؛ فيها عليه ليس اثه الراجح نمول،• 
واجده؛شاة إلا عليه نجب لم الأروعارأ: منك تجدد إذا فكدلك واجدة، شاة إلا عليه 
قمله ما إذانجع هذا الحوو، يؤذ اشاُت، ق مله ما يتح القاعدة- ق نما -كإ لأثه 

فيه.قيء لا فهووص اشبماي، 
علنجب فهل مآكه، ول المدينة ل منها ثيء متفريه، كانت لو قائل: قال فإذ 

حووواجدأوماذا؟الثلاثة 

حشتهمحتيع؛ يفرىثئ ولا مممرق ,ؤنآ محع لا أثه الحدين، ظاهر فالحواب،: 
ائا؛ألظوواج.ءا.

.؟٣١نفى ق كانت فلو ة؛لت فإذ 
ئزعىواجن.، ثيء إل تأوي -يض واحد إل رجع كانت إذا فالحواب: 

مأكه،ل له ايا إنأف لوفنصنا لكي فيها، ثيء لا حلطة فهي واجد~ ومحل، واجد، 
حكم.واجي. تكل صار القصيم، ق وله الئياصى، ق وله 

رنم)؛هأ؛(،محتمع، ي؛ن يفرق ولا متفرق j؛j( بجمع لا باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
ختئنبمعا.بكر ايٍ( عن أنس حديث من 



سقضاه1فيفيههالإئماسبجضل

ثاكاوئ:مثاةي'.

^مفي\ٌلإنوام؛، اكاوئ:الئزط 
بجفين،ووتا:ثةاقاوو

إلئ\ع<مش لا ائنلومه زلأ)؛ الثائمة؛ عم عذ ١^٥ ثقي عق مدو ثاْاا أنسيرثا 

عليهأو نحاض، بنت محيس كسورا، فيها لأف محيء؛ هدا ل ل يرجح لا t ١ ت 
شاة.فيها الإ؛ل حمز ثظه، لأما شاة؛ 

منا)١^(١لأخثن لأة زكاة؛ فلا يقول: أذ ^١^ للولف كئنن ها ]٢[ 
مىأول التفرع ق بالفاء والعهلف مبجا، ما عل مفرعة حملة هذه لأف الواو؛ دول 

الفاء.الواوبخلاف ق الاستئناف لاحتإل بالواو؛ العهلم، 

ا١ ١ ]الماء: ه آلتن.ش قديه يدآإخوة جمأ ٣)، تا3قؤُاق: اف فول إف قلنا: ثم ؤمن 
متقما عل ايماله هذه لأف بالأمت،؛ محجويى الإحوة كان إذا ما يمم إيه 

الرحمنعبد وملخنا تمثه ابن الإسلام شخ إليه ذهب ما وأن ، ١٠٢ومتصلة 
اثوس\ل ١^ مموف لأ قام بالأب محيوض الإ-ئمة كان إذا أنت ق العدي٢٠ 

العالإء.حمهور لرأى وخالف الأية، لظاهر مخالف صعيفح قول، 
هالها١بإ JعاJها ما ارساط عل ثدل الفاء أف فالمهم: 

تعال:قوله ومنه هوالرعي، والثوم: سائمه، تكوف أف الثالشر: الشرط 

العالمة)ه/ا*؛؛(.)؛(الاخارات 
الحاوة)ص;«ا<(ّ)؛(الحارات 



٢٠١اة ةت1و،الزة

ئامحِفيماالواووه:ثإالنيوببم 

لزكاة فلا رعوما، أي! الأنعام، سٍمول أي! [ ١ • ]المحل: ه ئ_يموثا ؤيه سجتر 
العالوقة.

الثياةي الزكاة إحراج عدم ذم محي تعللا ذح ا،لؤلف ذكز مائل: قال فان 
آحز؟فيهازكاةست، للنإءهل مش لا بكويا ادُلوهة 

حتىللق،اء لأما نحانؤ؛ عروص فهي للتجانة كانت، إذا اييلومة زكاة فالحواي،; 
القىيئزبؤ لبيته أعدها الإنسان كان إذا لكن واحدة، شاة أو واحدا بعثرا كانت، لو 

وليسللاشاء، فهده لثها؛ أومن أولادها من حاجته عن زاد ما أويبيع الأولاد، وتأكل 
لوبمرمزه محده اف الإنأحيايا يد ولهذا صدمه؛ فربه ولا عبده ل المؤمن عل 
فهويثة، لا فاكاحث التاجر، بخلاف لف، امحدها لأع باهها؛ ما ئها الدنيا ما 

عداءؤسع الوم هده سطري 

قيمتها،هو فيها فالتر التجاوة وأما السائمة، ق الؤJم، كلام أف ولاحظوا 
فليسالقصة من نصانا الأربعوف ناوي لا حش زحصث، الغم أل قرص ولو حتى 

زكاة.فيها 

محةمع أشهر ثبمة ضثلأ أكثزة، أو الخول سائئ تكون أن د ^٠ لأن: ]١[ 
لأيهسائمه؛ ليست، ية 0ع ويتة مايثة، ليمت، سمعة ْع أسهر وخمثة سائمه، تكون 

ا-مو.أكثز اوص يكوف أف د لا 



اسقضاهانينيصاسمماسبجينل ٢٠٢

الثوملعدم فيها؛ وكاْ ملأ و الخن معظم معلمها عاصب عصتها نإل 
وجهازتمميه هأسامها معثوهه عصب نإل المشرط. 

م;ءهاظزئزةايلإايما.
يداشأبفى نوثمل ما ثأست تحمى، الئزط لأل رقاي؛ تجب وأكابيت 

العاصا.

*ء ء* 



٢٠٢اةربمبزثاةالإبل( ممو،ادذئ

ءبابزك1ةالإدل =أ 
و* KMا

أنسعن بإننادْ، ابحاوي قروي اممب. ونول به مدره بجا ممدوه وهن 
اوحمن، ٧٥١بنم البحرين؛ إل وجهة لة كب و.(£نئ الصدقى بكر آبا أف 

والىائنام١ن، عل اطه. وئوو يرصها اش الصدقة قريصه هذه الرحيم، 
نئن،ونى منبمطها، وجهها عل( اكلخن ثى نئمحا همى رنولة. اللآ:آا أمر 

شاة؛حمس ثل 3، الم من دوثيا ما الإيل مى وعشر؛ى أوع ق بمد، هلا دنهها 
ستظل لم قإل قاص؛ ست مميها ويلأنؤ( حمس إل، وعئرين حمسا بلخغ لإدا 
لبونبمن مميها وأزمحن حمس إل وثلامحذ يغ يلعن، لإدا يكر، لبون هابن ض ١٤

بلختقإدا م>ئر،، ، 31اشحل، طروقه حمه قفيها وأريعتذ مسا بلخت لإدا اش، 
ينعىإل وسعى متا بلخغ قإدا جذعة، قفيها ونثعتن حمس إئ، ومستن إحدى 

ووقتاحمتان، مميها ؤمثه يسرين ثبميئذإل إحدى بلخن قإدا لبون، ابما هميها 
محتذم وق لبوي، بمئ أرمحئ كئ، ش وكغ عل راذت لإدا اشتم،، 

زيا.ثشاء ألت( إلا صدقه، قيها قلبمش الإيل مى أزح إلا معه ؟كذ لم ومذ حقه، 
.؛،١٥ ١٧٥الإض، مذ حمنا بلخغ لإدا 

ا1او،،جني مذ الموانا0 يئكذ لا لأنه عما؛ وعفي؛يى حمى يوف محا أوجب 
والإنماطواشر، يالمالك بمر يئقيص جرة ؤإحراج كمحر، محها واجدْ لأف 

أصلاالثناْ وصارت ا-اموز(، بتذ حمانا الئتاه؛ إبجاب إل، قعدو محن، عتر 



اصضاه1نيهمصاسممأسبجحنبو

جنسهعتر إل علته اأنص_وص عن عدو لأثة محرقة؛ إدلأ مكاما لوأحرج 
الثم.و الزاجة اض ض ء'^١^ رقة، حمم 

المطكةا١لنواودْ تائر ل الئزع محم 

كلزكاة ذكر الساتمة، ق العامه الشروط ذكن أف يعد سها الإبل، زكاة هده ء ١ ت 
دْ.بمنئ.٠ الصديق' بكر أيٍر حدث وذكن حدة، عل منها مع 

منها:فوائد، وفيه 

عهن.من المسالمول عليه عمل الذي هو وهدا بالكتابة، العلم يفل جواز ~ ١ 
له،ثكت؛وا شاة«'؟ا لأف »اكتثوا ١^٠ قال فقد إل:زمنا، الرسول 

اش.رئول عن مني حديئا أكؤ الئاس مى أحد ليس ررإثة كههه.' هريرة أم وقال 
أكب«'آُ.زلا تكب كال ءإئئ عنرو؛ بن ، ٧٥١عتد مى كال ما إلا 

فيه.إشكال ولا ءاJه، محئع ف— —والحمد أمر وهلءا 

حميم،لني، الحمد اءإل وهي• موصع، كل ؤ، تجب لا الحاجة حملته أف ٢" 
الكتاُت،هدا ق يدكزها لم نهلهمحق يكر أبا لأف آ-ّمْ؛ إل " وستئفزه..• وستينه، 

عليه.الناس جر يالذي المعثمد 

(.١٤٥٤رقم)الخم، زكاة باب الزكاة، كتاب البخارىت أحرجه )١( 
ومسلم؛(، ٢٤٣٥رقم)مكة، أعل لقعلة تعرف كيم، باب اللقْلة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

نْنهبمته.هريرة أي حدينا من رنم)ههما/م\؛؛(، وصدها.,,، مكة تحريم باب الحج' كتاب 
(,١١٣رنم)العلم، نحابة باب العلم، كتاب الخاري؛ أحرجه )٣( 



٢٠٥اة)بابزئةالإبل( ؛ت1سادذة

أيهوظاهره إعطاؤها، عليه وجب الثزعئ الوجه عل الزكاة ثمل من أن - ٣
الأمرثرسوؤ أعطاها إذا فإنه مصارفها ق يفرعها لا الأمر وؤ أن ظنه عل علب ؤإذ 

فإنهيقها.ثزعذ زيه عف ئؤ إذا الأس. زئ عف والمؤول؛ه ذمحك، 
محلأذ مصارفها- ل لا؛ضثها الأنر زو أو عليه :ند أخن إذا لكذ 

محور؛فلا ®لا، مووت وأف والأمتناغ المادمه أما عليه، واجبا ذلك كان منها عمقي ما 
الفساد.من أةافيذلك 

الإبومى وعترين حمس يوف محا فأوجب الزلكة، إيجاب j الشرع حئ - ٤ 
الثثم.فيها فاوجب جنسها، من المواساه عقيل لا لأثه غنتا؛ أويت، 

هذاثنلر.وق عئزئ، لا إيه المولم.، فيقول إبلا، الثنم بدل لوأحرج لكن 
رمحالأل يمحح؛ لا فهنا العنم، مى قيمه أيل الإبل تكوف أف إلا محزئ، اية والصواب(ت 

مهاوعشرين حمنا إف حيث الحاصن؛ بب من أعل الثم تكول الأيام من يوم يأق 
أريعتكوف الأيام من يوم ياق رمحا شياة، أريع فيها وعثروف وأزيع نحامحن، بنت 
الحاض.من؛نن، بكقر أعل شيا؛ 

بالإجراء؛القول يبجي، لا فإل قاصن بنت وعشريي أريع عن لوأحتج فهنا 
خاضبنت، إحراج ل للفقر المصلحة لوكانتؤ أما بجب، مما فرارا ذللت، ٌدل إمحا لأل 
ويثتؤإد،ا أده تعليله حثمث، يعلم ^٥١٥ والولمه ثعنم لأينا يجور؛ ايه شلئ، فلا 

إلرجعنا العكس إل الأم عاد فإذا بالمالكؤ، رمما وعشرين؛ حمس دون محا الغنم 
جنسها.من الإبل زكاة تكوف أف الأصل وهوأل الأصل، 
ينعى،فهذا المزصم، ين ما وهو الأوقاص، اعتبار الحاويثرت هذا ل - ٥ 



سقضاه1منيه4الإئماسنيءت؛ل

الوجوُت،،عدم الأصل لأف الفقبمر؛ حى يراغ لم وهنا ْع سامحا زكاه؛ فيه ليس 
يشنيةفيس فالأوقاص الم، ولابجنل الفم حاث فلم 

واكم.والبقر الإئل 

بتتأرثعئذ كل 3، صار وعثرين مته عن رادت إذا انه بيان الحدث هذا ل ~ ٦ 
حمتانإنازت لوقال لون، بنايت، ثلاث وعثرين مك وق حمة، خمسار( كل وق لون، 
حمتانوأربج( ه وق وحمه، لثون سا وثلاثئذ مئه وق محور، لا فهذا الكنز وأش 
مئةوق لون، بنانا أرح وّتن مقه وق حماق، ثلاث وخمسيرا متة وق لون، وبنت 

وتعينمئة وق لون، وبتتا جمثان وثانئذ م؛ي ول لون، ينالتا وثلاث حمة وسمن 

لونبنايت، خمس أخرج شاء إن الثرصان، يتساوى ممن وق لون، ويثت جهاؤ، ثلاث 
حماق.أريع ثاء ؤإف 

حعالت،قاف يد، ولا المزض يتعيمُ فوف، عئزا زادت، ك1إ ئمس، هذا وعل 
مئةيعد عنزا زادت، كثإ يد لا تظئ، ]قلذ فاعلم العشر زيادة ْع واحدا الفرص 

أوفاءاJلم الفرض يتثؤ ولم حنيت، فإذ ولابد، المزض يثعيز فسوف، وعنرين 
قلط.حتابالئ، 

الاpز،من وثنيا الصأن، من حدعا يكوف أذ بد لا اثه لآءتهآ؛ئث ا،لؤلم، واشترط 
لقولالنكث، هوالئن هدا أف فالظاهئ  ٤٠٢٧١عرف، ق أطلمت، إذا الشام لأف وذللث، 

قدبمواخدئخاثأن((رآ'

حديثهمن (، ١٣ا/ ٩٦٣رقم)الأصحية، سن باب، الصدوالذبائح، كتاب، ت لم مأحرجه )١( 
اممهعبد بن جابر 



٢٠٧اة)باسزىةالإبلا مم1و،الذك

وقب، تمنة شاة الكرام ١^ ففي ١^ صفة و ^^^١ 
كاثفاضاJإ٤زإنياجشض؛

مذيممص المال، يدر عل صححه شاة ومحرج جنيها، عز مذ المحرج لأف 
سهاةلهمممالإياال

مذوابمع الماعز، مذ أوثي الضأن مذ جدع من بد لا الثحله، نحور فلا هذا وعل 
تق.له العنم من واك؛ي أمهر ستة له الضأن 

والثلأنئ؟والمثه والعثريذ المئة بتن ما ينتمث هل ت قاتل قال فإذ 
والأربعئ،والثلأنئ والعثرين، العثرة بين والعمد، العمد بين ما فالخواب! 

عنزاد ^١ المنص، يتعيرَ أذ ثد لا عئزا زاد إذا لكن ونص، لأثه فيه؛ ثيء لا 
لون.بنت أربحيذ كل ل الحقود فاعثر والمتة العشرين 

مىعندنا لنون، بنت أربعين كل ق واحده، زادائا وعشروذ، مئه مثلان الأف 
الخمه،جاءت وثلأنئ مئة إل ووصلن، زائن، إذا لنون، بناتر ثلايث، الأربعيناُتج 

لون.وبنتا حمة فالواجب اللون، بنات ونقمي 

ليلرط ما الأنعام بؤ من الإبل مذ المحرج ل يفرط هل قاتل: قال فإذ 
العيونم،؟مى السلامة مى الأصحيه 

عنه،الحنج بصمة المحرج يكوذ أذ بد لا ز؛وئأأ!ئث.' ١^^، يمول، فالخوابت 
فالونط.محتلما كان فإذ متوئطا، والمتوسط رديئا، والؤدىء طيبا، والطئن، 
الحميمة:ق ا،لريضه [ ١ ] 

ليس؛طئب،.لحمها أولا: 



اصضاهاينيههالإئمأسبجءن؛ل ٢٠٨

ووجو«يا،نتا ئبمت لأي البلد؛ عنم ولا عنمه، جس مذ ,جوكزي ولا 
يمذشها،كابىااا.

شاهلأي بحزئ؛ أف ويشل العثم، عن لكلفرجة الدكر فيها نحزئ ولا 
الJوكالأنما٢لفيها مدخل مملمه، 

منلائه ذلك؛ ثدعوإل حاجه ولا مريقه، لأي القرسس،؛ للهلاك عو°>ث\ ئاتا؛ 
الإبل•عن العم إحراج ق الأف والكلام المال، جض غثر 

لأنهمريضه؛ أحزج مراص كلها والإبل الإبل مذ نحرج أف يريد لوكان أما 
عندة.مما أكثز ، I^i^jلأ 

هذاأحرى، بعت، وش البلمي، عم ثن عم عنده لوكان يعني ثظر؛ هدا ق [ ]١ 
منتكون أو لأبد امة فالصواب( قتلم،، الإيل وكيلك( نحتلما، الأغنام لأن ثظث؛ فيه 

ابنس.من أحص والنؤغ رعها، 
ذلاأنش، يكون أن ِس د ولأ ١^، نحرئ لأ أنه ادوم(را؛ ل اكاعدة ]٢[ 

الئواب(لأف نو؛ فيه أينا وهذا الدو، نحرئ إن4ُ فقالوا: ذُكوتا، كله اشاب، كان إذا 
لوكانحتمح، محاض، ابذ عنها نحرج لا نحاض( بتت مثل التمغ، همرْ ما بخأر أئئ 

مححجتهمالمدمجا أما \}شواإ علميه ثص ما نحرج أذ بد لا فائه يكورا كله التحاب 
إبله.جنس عي من نحرج أف ُكلمة لا إثنا يقولول: 
الخاص؟نئ( -أق أين من جاد كلها ١^ أف قدزنا فيقاُل;إذا 

الهداة)ص:ماأ؛(.\نخم: ا



٢٠٩اأرو1بنئةالإبل( ممو،الزة

بدللأي لواهم؛ عنزة عئزئه ابوبكرت ومحال ثاة. شراء لزنه الثم عدم محإف 
اأننخةالشاة ق ي محن، ٣ متة إثتراج قدا لأف مخ؛ زلا ١^^١'، شاة 
الشاة•وجود مع إجرائها بديل بدلا، ا"بمزنان الدواهمِو، ولبمت الثم، عن 

محل

ست،فيها محوجت، حنسها، من ا،لواساة أمكثت، وعئرين حمتا بلنثؤ محإدا 
ج،أثها لأو ؛ iyiئيتف.١^، ق زدخلتج شه ١؟^، زص محاض، 

ولائها.حاف لا شرها، حامل أي! 
،١^١٥ق ودحو شتان أة ١^^، وهز ^١، لإون ١^؛ أحرج عل'مها لإل 

بزيادةنجودا الدكورية مص وصار م، دان اي لون أمه لأف بذبك؛ سمي 
بئت،شزاء لزمة عدنةأبمّا لإذ الس. 

فانر؛سري تريدأذ أثاك دام ما  I'dونقول الأف، للشرب هومصهلز الحواب; 
وحينثل.الشراء، من بد فلا هافى، لتت عنده يكوف حتى والدة هي ما الإبل هدْ لأل 

انرماوهسعلهالأزع.
شايقنوزاد دوثه، ما إحراج عليه وحسر ينا ممد إذا اف الأنهوأل الخ،ران [ ١ ت 

هذ.اأف الصواب لكن ٠، درجتار .سثرئ اللمىفٌالرْ ؤرمما، أو'؛شرين 
دراهم،عنزة عن الشاة الرسول عهد ففي الأويايتؤ، باحتتلأف—، وثنتلن، تقدير، 

عويثربمحالءثوابه ااكات، \لثاأوير ١^ ي ي لكذ 
يكرأبير حديث من ١(،  ٤٤٨)رغم الزكاة، ق العرص باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

ئهبمتن.المديق 



سقضاممنيه4اسممأسبجينل ٢١٠

صزلآوهمزاينَونلأئفي
^ئةعاثامم،وخ1لاض.

ثإلإحراجها، بمائ لا لاثة يهولكلعادم؛ مميه قاض بمش بجدإلا لم ومذ 
دلكلأف نحزم؛ لم لبون ابذ أحرغ قإف ١^٤^، الواجط صفة مذ أعل وجدها 

جار.الواحسا صفة عل محاصى بمت اقري ؤإن جريؤ، نحن ١٤ابمة بندم نئرومحل 
١^>^.عترهدا ق الئئ بزيادة الدكوؤنة مص عم ولا 

ثعجدعا ١-^ وعن حما، ؤون ين، عذ عترخ آذ بجور العاصي؛ وقال 
صلا لأيه يصح، ولا دالتنيه، فته  ٣٠١ثيت، وأقفل، أغل لأيه عدمهتا؛ 

الئباع،صعار مذ يمحع:بما مغ زيادة لأف ءئع؛ النون ابن عل ومحانة محهكا، 
ض.ق هدا يوحد ولا اآاة، ؤيرد بمقجه، ١^٠؟^ ؤئرعى 

محل

اشوهل حمة، وأزسذ يت ول لون، بن-، مها ويلامحذ بثا يلخت، ؛ذا 
ي3لردهاأذ لأما لدلك؛ سمنت الثاJعة، ق ودحاJت، منذ لها 

ررطزويهالقحل((.اهديث; ق هاو ؤلهدا المحلودنك>ن،، 
لودحلئ منذ وقاأربع سنا ألمت، اش وهل جدعه، ويئذ إحدى وِفي 
ا.الزكاة١١ق يوحد سن أ-ئو وهئ ا>قامثة، 

لها ٥١لأف ، ٥١سن بمنع -L الزكاة ي ليس ^نه ، ^l-^J ٥١[!ذن: ]١ 
سنوات.أرع وا-اثدءة سنوات، خمس 



٢١١اةروابزئاةالإبل( مم1بالذد

لبون'ابننا وسبعتن ست وق 

مميهاناحية رادت ؤإدا نمئه، ■^؛_ إل حمحان ؤيئ إحدى وِفي 
لون.بثات ثلاث 

لون،وبنتا حمة فيها محون ؤمئه، ثلاث؛ن ببغ حى المرض يتثيث لا ت وعنه 
عندوكاذ اض.، وترو كثه الدي الصدئات حديث ل، لأف الأوو؛ والصجح 

لون،،سان ثلاث يقيها ؤمثه إحدى كاثت راهإدا الخظاُت،! بن عمر آل 
حنن.وهوحديث وهداثص، ابوداود. رواْ 

المروضحبنَ ؤاف ثديك، بؤ؛ اكرص جرءا ولورادت 
لأتوير:ادةيزء.

ا.الصححا وإحل.يث، حمه؛ يا كل ول نون، بنت \ثؤيو1 كو 3، لم 

ثلايلسالأ حص المرض يتم ُلأ )آييقئ*•' ١^^ قول ئايل• قال فإذ آ ت١ 
معناه؟ما ؤمثه،، 

حتىوعثرين، كيئة الفرص، يتم لا وعشر؛ى ثإحدى ثق يض فالحواب: 
الأول؛الصحح لكن وثلاص، يته يجعله وهمنرين يته بدل يعنى وثلأثير؛^، يته باغ 
بهيتعمث وعثرين ؤإحدى منه أل ؤو^بمتن بكر أيى حديث عليه دل الن.ي هو لأيه 

الفرص.

وانز١^، من شأ32ول أف ذلاهثة ^، ٧١الحديث قائل: ئال فان 
(.١٤٥٤)رقم الغنم، زلكة باب الزلكة، كتاب البخاري؛ أحرجه ، ١ ر 



صضاه1همنيهعاسمماسبجضل ٢١٢

نحل

أنهالثوي، بمات أوخمس حماق أرع المرصأن، ادس مسي، بلعث ^١ 
وهداحماق، أرع فيها عنه والمنصوص منه. الآ•حزأةصل لكف ؤإي، أحزأْ، أحرغ 

آلعند الذي الصدقات كثائ—، ي  oSl،التحماّر؛ بصفة فيها ديك أف عل محمول 
الئؤنأي ليون، يمامت، أوحمس حمامح، أرع مفيها مثني كائن ®هإدا يخيتقت عمر 

الماللرب الخن، ثكادتا الركام ق الهنصان اص ^٤٠^ أحدت،ا عنده وجدث 

صيفبه نزل إذا فهل الاش، مى أصل الضيف— إكرام ي -لاميا الدكز أف يعرفورز 
يبال؟ولا الأش يمدم فهل وهدا، هذا له وتوهر 

رأىإذا ولهذا ثطم، ي انس محي الاش من أصل الدكر كوف فالحواب: 
همةهده هالت اقئه الثحمه رأى ؤإذا حمل، ئنة هدم قالث المفم الشديدة الثحمه 

محَ
اش.

_فلا ٌ أوكك إنا؛ا كئ4ُ كان إذا أثا ١^؟، أش!١^، عن يكر فإحراج 
له.

ولكنلبون، ابن محدهم وليس محاض، بنت زكاه، عليهم كان إذا قائل• قال فإذ 
محشدلإ عندهم 

بنتعن حقه المئنؤغ: بمي: قاض، عزيتا أول بايا من محزئ فالخواب: 
خاض.ست عن لإون انن عل ماز فلا لنون، 

دنيا.أوعنروذ ثا-ان الحراذ: ]١[ 



٢١٢اأ)بمبزىةالإبل( ةت1بالزد

سِمماوعبماي.
نيمبجئاغ|لص،كزلكة

ءتوحمو حمى عه محرم مئة يلاث كزلكة إنه ءقم لم نإل نحز، لم الم؛بى 
من،خازابر

حماق.أوأزح لبون بنات حمس المني؛ زكاة [ ١ ت 
وحمسحمي عنها تزج بئه يلاث، كركاة إثه تنثج لم يإذ تبر، ُرلم وقولةت 

وأويعالثم ل لإون بنات حمس لوأحرج ذلك و محدْ أف الغلاهث حارا؛ ثون، بنات 
اللون؛بتت نصف وقيمه لون وبث حماق ثلاث أحرج أف اريد أنا ويال،• جماق، 

ذللتؤ،أقتت ما أو لون، بنت حزء نسلم نريد وقال؛ عنده، مما عنم_ زكام يتمص لأيه 
لاثصخ.

أجزاء.أي! أئثاصا؛ الثيء تبمل أل معناه؛ فالتشقيص 

حمتئنأحرج وهال،؛ جماف، أوأربع لبون، بناج حمس الثم ل نمول،؛ الأف مثلا 
ديمابمحئيحثىالإي•

والعشروفعثروف، ؤتثى الإبل من تانثن محمابمحئ لبون بم سأحرج قاك ولو 
يعنىتثقيص. هدا لأل هذا؛ يصلح لا نقول؛ لون بنتا نمقا عنهى أل؛زج يريد 

نحزئة•

وحمسحمي عنها تزج مئه يلاث كركاة إلئه ثئثج لم ر'وإل المزلب؛ وقول 
ش؛ئاالركاة عن محرج أف ينكى لا أية والحاصل فيها، تشقيص لا هذ0 لون<ا بنامتؤ 



اصضاه1ضيه4اسممأصبجينل ٢١٤

ثاقصة،الأحرى أولكثت الأحرى، يؤذ المريضتي إحدى وجدت ؤإذ 
ظ،َلأضاثإَتيلإئيوداماص،

لكنت^١ ه U أخثج  •ءه زيصة ثل اخثاخت لإن 
بناتأو ا-ائأران مع لبون ونت الحماق إحراج مله لبون، بنات وأربع حماق 
الحبرانمع لبون بثات وثلاث حمه أعطى ؤإذ ا-إقمتاذ، ويأخذ وحمة، اللبون 

ايمواد•وؤقؤل ا-ثأران، إو وجودة مع المرض عن بميل لأيه محزم؛ لم 
ا-اتةتان،مع عبرمحا إل العدول ملة أومعيتي هعدومم(، المزصان كاذ محإذ 

وعشنثناه،كاض بنات« حمن أومحرج سام، وثأحدؤئآ حدعات، أنبع 
القونأزمزثثات اوان، تع الخاص سان، الحماقإj اخازأذنموئ ؤإن 
علتهن،منصوص اللبون وبنات، الحماى لأل لحز؛  ٢٧ا-ادأتان، تع الحلعاتا إل 
ا.سجتزازل القون سان، إل ينزل، ولا دجز؛ان، الحماق إل يصعد هلا 

محل

سك،منها أعل هريصه تزج أف مله يعدمها هريصة عليه وحبت، ومن 
•بسك،• منها أش زيفه أو درمحا، عئريذ أو ماثي، ثأحد 

قدحنث، الرلكة؛ أصحائ، وعل المال زب، عل صررا ذلك، ق لأف مشاركة؛ إل بئتاج 
ذلل-إ•أفبه ما أو التقويم، عند بينهم يزلع بمصل 

ومنالحران، فعليه أهل أحرج ممن بالهاُبإ، تدرك أف يمكن ائل مهذه [ ١ ] 
بالهانم،.ا وJغتفالحران، فاله أكثز أحرج 



٢١٥اة)بابزهاةالإه( ه1بالزك

يرمما.' اوعثزولل ثاثان رنعها 

رمىدال1 رمح.بمثق بكر ابر كتبة الإي الصدئات كثالتا أئسِق روى قا 
هإنياحمه، وعندة جدعه عنده وثيث ا-؛قدعة، صدقه الإبل مى عئدْ بلثش 
بلعنومن يرمنا• أوبئ/_ين له، انشسرثا إن ثاد؛ن معها ويبمتل الحمة، منه مبل 
ا-بمدعه،منة مل قإتتا ١-^■^ وعنده الحمه، عندة وثبمث الحمة، صدقه عند0 

وليسست،الخمة، صدئة عنده يلعت ومن • يرمحا أوعئرين ثابن اجلصدق ؤيعطيه 
•درخا >وبإوأ او ثاثي ؤيعطي ليون، ينت منه تميل هإقبما لبوتي، ابثة إلا عثدْ 
ثاييالمصدق ؤيعطيه منه، مبل قإما حمة، وعنده ليون، بث صدقته بلعت ومن 

ينيندنٍا.
طلبثإف جار، جأراي بئثر محه مكاتيا قاعهر جدعه، علته و-صت، إذ قاما 

الخاضقد.مب1ث،وذةينهلإُفياؤكاة،ؤإذ 

لإلللحم، المال؛ رب إل والدراهم والئتاه والصعود النزول ق والخيتة 
مقام^١٥ ١١لأف الهاصي؛ يكنه جار، دلك، أوأحد -؛، ^١٥وعنزه ساه أعطى أراد 

فيهإإلته الخمَة حتيح عترحا، ْع فيهنا إليه الخيثْ كايت ومد دراهم، عنزة 
١^٤،مئين،نمحل 

عشرييأو سائم( معها يد<ي والتقدير• رروممها وتصااحأ و\إرثخ,> ا ١ ] 
مناوئاالمحهلوف يكوف أف العطف—، ق فالأصل ررثايان،؛ الأول مادام لكي درجتا• 

يرمحا.عشرول ت عليه للمسلوف 



صضاهاهمهمهعالإئماسبجءتيو ٢١٦

أزادؤإذ \ؤي1نبوآط بئ أكومما س|ون صحيحي، بئ ثإ حأتاJا؛ جعلتا الشايي 
^^محخاز؛لأمحظئغاوادة.

بممأزآزوث/م،نئن 
يزجنا،أوأرمحذ شياة أوع وياحد الأغل، إل يصغي أف محور الماضي؛ ممال 

لةجوز الئاؤغ لأف درجتا؛ أوأربعير^، شياة أريع منة ومحج الانرل، إل ويتزل 
هوكاف إدا ثيي ما إل يلتؤ الذي من الإئتمال وجوز يله، الذي إل ١^٠؛^ 
زئاليله. ما إل حاوالعدول عدم قإدا أجزأ، موجودا لوكاف هنا وها المزض، 

ناثله.١^١^نزددالأمالإJ لأف لامحون؛ واطاب: د5
البت.أياملأف الأبمد؛ محزله ّئا:نيلا زخد هأثاإل 

الأهزبوجد إدا ههدلك عنه، يتنقل لم المزص ولووجد المزض، نمام الأقرب 
للم:ءلع

دناهم•وعثرة أوشاه درجتا، أو•يثرين ثاثي، أعطى ثاء إف يني،• t ١ ت 
ليسلكنه هزض، عليه ان إنفمثلأت أحنن، ٠ ا-ئاد_،ر \لي كلام الفناهزأف ا ٢ ] 

بنت،عنده من لكن لبون، بشبإ إل مخاضن بتت مؤ، يليه ي الن• المزنحن إل محيتتمل عنده، 

أولا؟جبمراثم( يأحد هل لكن الحمة، إل ينتقل جمه وءنادْ لبون 

x٤٩٢/٢(،ومحهم)١٤٣٩/٢كي):١(انظر:



٢١٧اة)بابزئةالإبل( ةت1بالزة

لأنحجاز؛ دزمحا شاتم شثاْ الأربع مكاف يئرغ أف أزاد ثإف 
يتانانه^كاتكفانمح.

عإزهاوزين ززد، مها النص لأف الإبو؛ ع؛و لدمحانِفي مدحل ولا 
ص".

ائئثللو لأئ4 ■جمراُمرأ أزتأحد نحور ٌ اكاصيُ نمد إشكال، محل هذا الخواب،ت 
مكافيليه الذي الن من انتقل ولو شاتين، امتحى يليه الذي إل عنده الذي المس من 

معدوما.كان إذا هن.ا شيا0، أرع ولهذا لهذا شاتان فتكون ثاثين، استحى الواحم، 
والواجبلنون بنت عندْ لكن لو لأنه محور؛ لا أنه إشكاو فلا هوجودا لكن إذا أثا 

إذاحراثين يآحذ أن يمكن لا نقول• فهنا وحمة لون بنت وعنده محاض بنت عليه 
١^.أنهثك لأل ١^؛ أخزج 

للزكاةIا1تحم؛ن للفقراء يقول أف وله حيا، ائنتحى ينطيه أف يد لا مسالةت 
.بيتكم العجل هذا فلأن ؤيا فلأن ؤيا فلأن يا 

الحاجة؟عند الواجس، عن القيمة إحراج محور هل ثانيهت أله م
يقولتأف مثل ذلك، إل احتاج إذا القيمة إحراج فيجوز به، بأس لا أيه اله؛ححت 

الحاجة،عند ريال مثة خمس ييال؛زج مهة خمس مثلا قيمته فيقال؛ امحع؟ محنة كم 
بذللث،.لألأز الحالحة عند ١^ الأموال كل 

يله؟الذي ولا الواجث محي لم إذا بمتل ماذا قائل: قال فان [ ١ ت 

(.٤٩٢الير)Y/ والشرح (، ٤٣٩الغي)Y/ نظر: ا '



اسقضاه1همنيصابمماصبجضل ٢١٨

حالم وعل جثران• بدون الأعل لإ-رج ؤإلأ الواجب، ينري ءالحوابت 
الخمه.أتمج نقووت لون، بتت عندْ وليس محاص بنت والواجب الخمه ءندْ مادام 
يياة؟أريع تحيتؤ هل لكن 

فقط.إلاشاي له ليس لا، الحواب،• 



٢١٩ممبالزىءر0بسهاكتوا 

الثرهدقؤ باب 
 Xء أX

شيمحال: ^١ أف الحكم، نن عيي عن دإنتاد0 أحمد الإنام ززى 
بيعا،يلاثع، كل مذ البقر مذ آحد أف اليمن، أهل أصديى اش. زئول 

ثمذونيتنا، بق المحتد نمذ يبيثأن، الئمحذ نمذ بج، أرمحذ كل ثمذ 
العثرةؤمذ وسيعم، بتة اك ؤمذ أثاع، يلامث، التتمذ نمذ يثم(، الثإنثذ 

أفوأم-نيغ أثاع، أرح أو بينان، ؤم؛ه رالعئريذ وبينا، يثين ؤمئؤ 

ِقويحل سمة ثة اثدي وهو بيعة، أو يبتع وؤيها يلاثوف، يصاغا هأول 
ؤيممقالثالمة• ق ودحلث، سنتان ثها الت_ى وهئ يئة، الأردع؛ذ وق المانيه• 

الإبل•دكرثال ولما للحم، ثاء؛ ك المال رب، بحرج وعئريذ، مثه المزصازق 
قفل

وينلمها،بدرها وقفلها غا، الص لورود الأش؛ إلا الصدقة يوحدل ولا 
محاصإذابم، ذكال لثون ث-بمت،، جث، ١^ ِفي الأبنه إلا 

واحدا؛وجها الغثم الدمِفي حارإإ>اج uشئثكثهاذكوتا كانمط هإل 
إحراجهل،ومحور ا1ال. حش ثد0 وا1واسأ0إوإا مواساه، وبخت، الزكاة لأف 

وجهان؛الإبل زل لدللئج• الوجهم؛ الثمرِفيأصح 



ضاه1نينيصالإئماسبجحإبل ٢٢٠

أطمحا:هز؛بمبم•

وبئم عذ ابزؤون إحراج إل لإممائه ؟ور؛ لا دالاحرت 
الغئاب؛ن.د؛ن سيئة وفيه ورلأث\ر(، 

تنرجالأول الوجه وعل ١^، قيمة مدر ئاقصه أثى عئرج هدا يعل 
ض١٤ابن لإرج أف ويقيل بالمنة• الم-يز ويفوق اثنابم، عن لبون ابن 
المحب•كناير بي، النح،,في الاش قام الدكر ثموم وعئرين، خمن عن 

نحل

جننوالم والفأل الإبل، من ثنع والبمائ البمر، من ثوغ واوامس 
واحد.

أحرجوبّام؛ وؤرام ومهازيل، يمال فته أوكاف النصاب^^٠، كاف لإدا 
اوضينصمحابجنه ص، 

يرمىأف إلا عثر، حمسه قينته ثاء أيإ من أحده عثزول الأحر وين عثرْ، 
الالُإ>اجالأينداا؛.زئ 

أعطاةؤإن الأَلإن، ئذر عل اوصن أخد من إخد فإنئ ١)^؛ ١^، ^١ [ ١ ] 
ذلك؟له تحل فهل الأش مى أحد ا،لصدى أحد ؤإو نحر، فهذا الأيسر مى  JUklزلمر 

الزكاة•ضث:لأمحللهذك؛لألط-اقيهصررءلأنل 



٢٢١اة)بمبسهاصا( ممبامحد

وابه،دقؤائقمؤ_ 
MUM

أََُْا I َ . َأءأ  واحده،زادت هإدا وعو}ويو؛. مئة إل ثاه، زيها اربعولت نصاثتا زاوو 
ثاةمئة كل دمِفي شياْ• يلأيث، مميها واحده زادلم، لإدا مئى، إل ثاثان مميها 
ثايترإدا الثثم نائمة ررؤؤ، الصدئات! كثاب رمح.بمنِفي آنس ووى ج ئاة؛ 

هإداشاتان، هميها ومئة عيريى عل رادث، هإدا شاه؛ ؤمئة يوئ إل أرمحن 
هفيمئة ثلاث عل رادت هإدا شياه، ثلاث هميها م؛ة ثلاث إل مقمن عل رادت 

هثتشواحد٥ ثاْ ائا٥ أرمحن ض Jاهصه نائثه كاس هإدا ثاْ، مئة فل 
يهاضثة،لآأنشاءنيا«.

شاة.شاة مئة كل ق م شياْ، أرع وواحدْ مقة ثلاُث، افِق أحمدت وعن 
الهمصلأف١^؛،.ختل١^^!،مئةءا:ه،ءسنو امح^زثاأنو؟م؛ 

الثلاثإذا يلآناتيهختjصا 
جعلؤإمحا او، كالن مئة الأربع دوذ محإ الأربع لإبجاب ذاْ• مئة كل مئةِفي 

الفزض'اا.لإنتقزار ^١ مئة >!، ٠٥١
ُء0 م ِ َ ََ ٥ ََِ ءُ ء م ففيشاه، مئة كل ففي وزادت مئة ثلاث إذا انة الصحخ، هو ^ا ا ١ ل 

هذاكل ثاة، مئة الأف والزئص شياه، أرع م؛ة الأنع ول شياه، ثلاث مئة الثلاث 
واجده،الزكاة وتعوق ؤتنع مئة وثلاث وواجده، مئة ثلاث يعني؛ فيه، ثيء لا 

هذالأف مول،ت يل العغليم؟ الفرق هذا لماذا سأل1 أف لنا وليس شياه، ثلاث فيها 
وأحكم.أعلم ورسوله واش ورسوله، اف حكم 



اصضاه1مهمصالإئماسبجصبو ٢٢٢

محل

مىوامحي أمهر، سة له وهوما الصأن، من ابمغ إلا العنم من محزئ ولا 
بعثرممالانعل رجلان آتاذا هاثاث دبمم بن معر روى ج منه؛ لة وهوالذي العز، 

مالأتثأحدان؟ مأي يلئ،: عثمك. صدمه لتولي ه ^ ٥١رموو رمولأ !يا 
الأصحتاأج_رئِفي هؤ الئن هدا زلا/؛ داود. أبو ^١٥ سه. أو جدعه عناما 
الزكاة.ق كديك عمم، يوف 

ؤيوحداثصوص، إلا فيها محب وصنار كتار مامثه ق كاف مإف 
ينوحُالثحلة، عليهم اعتل نظ^بمنت عمؤ هاو ؤلدبك ائالمر، قيمة بمدر المرصن 

منه.ولاثأخدها عليديه، الرامي بنا 
ممح.بمنئأالصديق لمول الصغثر؛ إجراج جار صعارا كلها كايمت، مإف 

تنأىزلا ^1. كاظئ4لم !٥. نت_وو ثؤئ'وي!ق ضث\ ■G، همق نم 
جننمن يكوف أف ثحب مواتاْ، نجب الزكام ذا؛رأ صعار؛ عى إلا العناق 

ص1رم^لأيئيية؛ملاأ.

وحيتثدؤإماثنيه، أمزأذتوحدإماجدعه ءثي١كلأهؤئم \لمثأ0وذ ناءوهوأف 
يعني•البالعه، بد.لك أراد بكر أيا إف ءيةال1 بكر، أي حديب عن ا-إقواُسر إل نحتاج 

عمالارالزمنعوق I الحدث ألفاظ بعثى أل بدليل لماثلتهم؛ الصغيرة حتى لومعوق 
إحراجق بأس لا ايه الأرجح إف يقال! قد القلز حيث من لكن ' 'قامواتودوئه،ار 

(،٧٢٤٨رقم)والة، بالكاب، الاثداء باب والة، بالكاب الاعصام محاب الخاري: أحرجه )١( 



٢٢٢الفنم( ميلت باب اءر اثزيهاب 

وجهان!يفيها أومرا إبلا الصعار ماشيته كائتا هإل 

قالواجتة الصغثزة وثكون الثنم، ق دكزئاه تإ الصغثرة؛ محزنه أحدمحا! 
وبنتالخمه بئ ما ماوت بمدر ويلأين مت ق الواج؛ه عل زايدْ وأزبع؛ن مت 

بالقيمة.تعدل النصس« ثائر ق وهكدآ اللون. 

امض:عي;ائ؛يثئئى!>اغ
يقذرمهسالقيمة ثاقصه تجيره -همج هذا قتل المحات؛ن• ثى التنينة إل الم-غثرة 
الكتار.عن المثار 

لئلاظزمالئكاة؛ ِفي محزئ مئا بلغ ش اءو يم:لأبجقدءاثغار 
\1وذلأ}ظ\ 

منه.ماله ق ليس شيئا الإنسان لا^٥!، لأثه صغارا؛ كثه اشاب كان إذا ^٥ ٠١٠۵١١
١^٤الأ/ب لم الأن-تح، أيا تام، إل محاج الثلاث، الروايايت، هذْ م ا ١ ت 
تكوفلكن النص، به حاة ما عل ؤينثى غاض، بئق وعترين خمس كل j الص، 
محتاجأما هع الثلاث! الروايايت، أئرب هذا المثار، قيمة بحنس! أيل، تكون أو جيده، 

تام•إل 
فقط؟المحزج ق اأنت>إتة الس بلؤغ هل قاتل• قال ءإ0 

لأإشكالفهذا اشابإذاكانصئ١تاومحاتا \0 'حالمزلث ذكز فالحواب: 

رنماش، رسول محمد اش إلا إله لا يفولوات حتى الناس بقتال الأمر باب الإيإن، كتاب مسلم و =
همنيد.هريرة أف حديث من (، ٣٢؟/ ٠ ) 



صضاه1ينيصالإئماسبجحتبل ٢٢٤

نحل

ُؤولألعال؛ اممه لمول يس؛ ولا معتبه، ولا هرمه، الصدمة ق نحزئ ولا 
[.٢٦٧ت المرة ل ه تنفمؤن منه أثخهث تينمؤأ 

دانولأ هرمه، الصدمة ق تمج ررولأ الصدداتث كتائب، ق انس وروى 
صار،ولأنئ1و«.

طعمطعم محي قعلهن من ررئلاث هال: .انه ١^٠ عن أبوداؤد، وروى 
مئه،>تا طثه ماله رثاة وأعش ض، إلا إله لا وأيه وحده ^ ٥١عث من الإيإن: 
الشزطولا ه، الريص_ولا الدرثه، ولا الهرمه، ينط ولم عام، *كل علته رافده 

مخية،ؤمياممش«.
او:اة.زالدرنة: ائال. زذاله الئزط: 

خدئايكرف أذ مذ د لا هل الخلاف، فيها ١^ ذكز صثاتا ه كان إذا لكن فيه، 
الغنم.ق هدا الصغار؟ مذ محرج أف له أو الصعار، قيمة هدر عل وسا 

تقاضبنت، والإبل: ومستة، ومسنا وعينه، يئنا قدره الشارع والمر الإبل ول 
ثهرجأونقول: الثنع، عليه ثص ما نحرج أل نجبا فهل وجدعه، وحمه، لبون وينثا 

قالعكيآدقلأهؤئم اللمي لأف الحول؛ عليها ينتقد لا المغار أونقول: الصعار، مذ 
الثدزة؟الئن ه أف فلأي وكال.ا، كدا فيها 

ذللثإق لإع هوأف أرب، أنه نزى الذي لكن ثأئل، إل تحاج كلها هاذْ أنول؛ 
وجدعه.وحمة، لون، وبنتا محاض، بنتا ماشى: اشس، 



٢٢٥هاو،سةروابستةاساا 

صححةإلا يوحد لم صحيحا وبعضه مريصا، اثناد_ا بنص كاف هإو 
منه.مريصه أحدت مريصا كثة كال ؤإل ائالتن، هد.ر عل 

كالقولهدا والقولّق ا،لريصة. قيمة صحيحة إلا يوحد لا ابوثم؛ وقال 
والئغار.

محل

الحابل،ويي الماجص، ولا ولدها رئ، اش الرمح،، الصدئة يوحدِفي ولا 
،١^٠٠٤ذمأ ١^ لألا ^، أبجا ١^^، ِلأو ،، ٢١>قها ايي لألا 
النئمحزنة يتازة زم الال، خززاث لألا لضزاخا، اثني اقات ئذل لألا 

مي«محه.نمح.:ر>إثاك محه4اذ:-ص؛فنل 
»إناضَقإبمأهالإث«.

الأكوله،ولا ا1احص، ولا الزبى، ثأحد لا لتاعيه! نيؤينئ عنز وقال 
٢١.

^١،لاقا ضاثلأثا،^،١ختانا، ٢ الزخري:^١خاةئال 
أوأحزجهدا، من بمي؛ ا1الاك لإغ لإل الونط. مى الصدئ، نياحد ونطا، ويكا 
برصاه،ئجاز ئه، - أحدْ؛ مى المغ لأف جار؛ حنته مذ مئة أعل الواجب عن 
مكاذب؛ة؛ن او لبون، بنج، عذ حمه يقع قإدا قرض• مكاف قرصم( لي لو كإ 

ضامحلإمثاةSJنجظعاا-قدم 



ص(ضادل1نينيصاسمماسبجينل ٢٢٦

ممال؛البن. عل مدم ويلا أف كنب ثن اة ض داود ابر ووى ومد 
محاص،بنك فيه عل ما أف فزعم نب، صدمه مني ليأحد وتولك ض اممه ض يا 

علتكوجب الدى ا>داك ؛ ٧٥١زنوو له مماJ نمينه، ءيه ثامه عثه معزصئ 
،٥٧٥١ننول يآ ذم هن مها مثال: منكج«. ود؛لناة هيه افه حرآجزك يطوعث 

بالركةا<.لة ودعا مضها، س اممب رثوو مامز 

فضو

الركاة•من ثي؛ ل القتمه محزئ ولا 
لأفالذهب؛ والأول اشومدوا^اJ. غنى ال٠صود لأل محزئ؛ وعنه؛ 

١^^،مزمحة و تانا ^1؛ الئئوض الأمال ثدْ يكز . ١^؛، 
ينعدكئ،، لبون مانن قاض، بنت ثآكن لم ررمإل ومنله؛ لأمهموض. ثزك عتوها 
يوفالعير^، ازاد انه عل ؤيدل المحاض، ١؟< وحوي مع اللمبون اثن إحراج 

ذلك،قالف المنة نإخزاج ومحاض، ئوض لا حمنا مإف 
النص،، وهوحلافيتران، عتر مذ الأحرى مكال المريقة إحراج إل ؤمحي 

■أول ^١^٤١^ 
منالح1، ررحد مال: ١^٠ إل بعثه  ١٥البل. أف معاذ عذ روي ومد 

}أبوداويا نواة ١^٥^٠٠ مذ والبمزْ الإبل، دامحرثذ مذالثم، والشام الخ—،، 

فيها:مح1م، السأله هذه [ ١ ] 

هوالماJهب.وهدا مطلئا، القيمه عنزئ لا أما الأول؛ القول 



٢٢٧اة)إابسهاسم( هن1بالذة

٠.أحمدر عن وهوووايه الواجس،، بمدر لكنت إذا نحزئ أي اكاز(ت القوو 

الصحح،هو وهذا مصلحة، أو لحاجة إلا نحزئ لا القيمه أل الثالث؛ القول 
فيهانحزئ ولا طعام من صاعا عرغ أذ يجب الفطر صدمه فإف الفطر صدقة 3، إلا 

القينة.

الحول،تمام بعد نمائه الإنسان ييح أذ مثل فالحاجة أومصلحة، لحاجة قولتا؛ اما 
ملكه.عن حرج قد نصابه لأف القيمه؛ هرج أف إل محتاج هو فهنا 

وهوهدا أحب أئا فيقول؛ الهائم، عل المال، الفقتر بمتار أف ئيثل المصلحه وأما 
مصالحه.فهدم ل، وأريح إل أحب 

صص لكنإذا فيقال،ت مطلما، بالع والفول مطلقا بالحوار الفول وسط؛؛ن قول وهدا 
فلا.ؤإلأ بأس، فلا مصلحه أو حاجه هناك 

;٥٥٢ الكبير)Y/ والشرح (، ٨٧الغي)V/ ظر: ا ا



اصضاهاهمهمصالإئمأسبجينل ٢٢٨

ءّ-محض مب ء
*ثأ *  ل

ذضشم.،9■'
بجأزمحممأنى3ذبم..َمأْ أَْ؛ثِ.. أ>,ِ,آ،مب.ً,َ؛,. ؟؛َْ

يحلطاه،متميزا منه-، واحد كل مال ؟كوف أف وهي أوصاف؛ وحلطه 
.أوصاف٧٠^^١ ق يتميزا ولم 

نصابامعا بلعا قإل واحد؛ مال ق كالواحمت، فيهها الواحب أف أحدمتا! 
.v;uزيفه طىظلخا الفنص ١^ ي وادا ثإذ ١^ هفثه، 

منه،واح-د يآكل كاف وأل ثاْ، علته، كاف عئزوف مه، واجب لقل ئلولكف 
مأوذ،لإنمءمنشاةاا'.

ثا:ءبوم كاJ مز ، ١٠٥٠١ِفي ١^ بع قلط، عن نال محا كاف ؤإف 
^^^،هشارفيئبي،مم؛ِلأللألص^)؛، منة 
الحتلطه،الممرد0إل الأربع؛ن ثضم المللثج، ق بعض إل بعضه يقم 
واحد•امحعءل جمر بجطه، ام امحامهاإل ثلرم 

لوامنيااثه ْع واحدة، شاة فيها وعثروف، مقة ميموعهإ يتى ْع مثول [ ١ ل 
شاه.عليه واحد كل لكان 



٢٢٩اة)واو،ءل«(اض( ممبارزد

مالواجبلاحر، محبطه مها عفريذ م متوق، ٣ ولوكاف 
واحدكل عل ا-اتلطاء، عل ؤنصثها الثؤذ، صاحسا عل نصئها واحده، ساه 

ساثان.ممنده،ثزمهم لأحدهملكل قإل دكنJا٥. ئ ساه؛ قدس 
ثناةسإَتيخاخه؛شاة، أي أف 

لمه واحد م موصن تجد باق خاجه، إي ثدغ لب أو واحدا لكون 
د1و،ئديك الإ-ماج، ل هكدللخ، الإبجاُب، ل الواحد كالماو ضان نالة لأل ناله؛ 
البماوي•وواه بالضيه"  leisمحاجعانهإئة حلمتش مى كاف لائما المحي 

أحدحا.مال من المنض أحد إدا يمي؛ 
بتنتجثغ ررولأ الصدهايت،ت حديث، ق آنس ووى ما ا-ئطة ي والأصل 

دإئأ؛ايمتاح،تانحليهقن من وماكال الصدئة. حشه محثح؛ ث؛ن ولامرق، مممر3،، 
.١^١١١و هكدلك ١^، و اواحي. م ءنازا ١^ زلأف بالثوثة« ثثهإ 

أوصاف.وحلطه أعيان، حلطه نوعان! ا-لئنطه [ ١ ] 

أذ;رناشل ملك، اثتراك اشاص ي اوحلأن تشرك أف الأعيان: فنلق 
مشإذا أما ظاهر وهده أعيان، حلطه سميها هده شاة، أومئه شاه أريمذ أبيهما من 
منها.توحد الزلكة فإف نمنم لم 

يثركلكن الأحر، عن منهيا واحد كل مال، تتميز باق أوصاف: حنطة الثاف؛ 
عندلكن الأحر، عن متثيز منهيا واحد كل مال فهنا المؤلم،، سندكن٥ فيئا المالأن 

ررلأنحغلإنظثق،ي.:
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^^لأثميى:لأم؛مح4حم«رار
شاهءشرول واحد كل عند لكن فإذا محفيثا، تفيد ونل تشديدا تفيد قد واهلطة 

هناا-ئط4 إدن ثيء. عليهإ فليس محلطاها لم ولو شاه، عليها وجب وحلطاها 
التشدذ.وأوجثت أمد، صاريت، 

تحبلم وعشرين مئه فصاريت، وحلطاها شاة بزق منها واحد كل عند ولولكن 
نحفيثا.فايادُت، واحدة، شاه إلا فيها 

الأوصاف؟وحلطة الأعيان حلطة ُين القرى ما ئايل؛ قال فإذ 
مالله الخيعص من واحد كل ت الأوصاف، حلطه أن بينها القرى فالحوابت 

الخليهئين.ين مشيغ مشرك المال الأعيان! وحنطه منتقل. 
لأ0أءيان؛ خلطة الخلطة شاة، مئه لها وحلم، أبوجما ماُت، رحلان ذللث،! مثال، 

مواجل؛>،كأ،درةينامب•
جعلاهايعني فحلهلاها، شاة، خموذ له منها واحد كل رجلان الثاف• والمثال 

تندكيما ثن، واحد والمغل حميئا، اوعى مى ورجع معا، رعتمه سني، سواء، 
أفيعلم واحد كل الأحر، عن مثميز منتقل منها واحد كل مال الأل الأوصاف،، 3، 

لصاحبه.وهذه له هده 

؛١٤٩٤)رنم محتمع، من يفرق ولا متفرق بين محع لا ياب الزكاة، كتاب الثخارى• حرجه أا 
بكر.^١.أف عن أنس حديث، من 



٢٣١ةت1بالوىة)وابءت«ااص( 

قفل

عترها.ا"ئط4ل زلا;ور الثائتة، j تكوذ أف أحدها: 

الزكام،نه تجب ماو زلأثئ الخم، لعموم الأعثان؛ حلطه مها يزر وعنه: 
علاجتمعا ما ررؤالخدطان البي مول ولتا كالثائمة، محه ا-ئطه مأيرت 

الخنضثاوضناصنناةالأامحا'ا.

عترشاة ءشرين الناس أحد من اقري شاة، أربعول عنده رجل قائل: هال، فال 
أوصاف،؟حلطه أو أعيان حلطه تكون فهل معينة، 

أيقا.وأوصاف، أعيان حنطة هده فالخوابه: 

ءتثثامنالأمواJفلأثؤؤ،أثا محط، ]١ادلأثؤؤإلأفيخالأنمام 
واحدنصاب القحل وهذا أمائا، لهما يحل ل مئركم( وحلان فلوكان هذا وعل 
زكام؟محا فهل فمْل 

زكاة،فلا اشبمانر لا منهإ واحد كل يصيب لأف زكاه؛ عليهما ليس ابواب• 
يمثهأش فاحدمحا درهم مثا الفضة نصاب، إل وحين، مال، ق اثنان لواثرك وكيلك، 
مئة،ولأُث، المال صار الخول أحر وق فيه، ودثريان يثيعان وصارا بمثة، اتى والقاف 

زكاة؟فيها هل مئة ثلاث، الأف وصار مقتي بالأول كان 

واحدكل لنصس—، لويظننا لكن مقان، المحاب، أف مع زكاة، فيها ليس الخراب: 
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السائمةا-امحأطهتي وَلأ0 مديئه، مجب مزعا، العتبتة للحلطة مسير وهدا 
يها،الوممى لندم القع؛ تورِفي لا عيرها  Jjالقع، ق الض و أتزئ، 

الشهورمو هذا فقط، السائمة البهائم ل إلا ثور لا واهلطه اشايت،، دوو لكاذ منهعا 
لذهب.اق 

هوالقوو وهذا '، الأعيان حلطه أن ؤتتذانيئ أحمد عن الثانيه واووايه 
ئولا أنت ومعلوم ض من ١^ لأخذ \ظ كان;بمئ ه ١^٠ لأن الئا.ءح؛ 

ذلكومع ثريكان" الأصل وصاحب الثاني أف إلا منها يكن لم -لو الشركة من 
أولا؟ئشارك ل ض ولابمأو ^١^،، ١١ائهاخدِممايغ تآن 

هذانكان لو كإ الأوصاف، أما الأعيان، حلطة ق مورم اقلطه أف ت فالصواب، 
غيرو نزر لا فهذه واحد دلأو ويبينهتا واحد ئشم وو واحد خزن ق الالأن 

الوابي•
توعي عل الأف ا-ئط4 فصارتر 

•وغيرها الواثي ل مورم أما والصحيح الأعيان، حلطه الأوو،ت النؤغ 
شل.الواثي ل يورإلا لا وهذه أوصاف، حلطه الئاق؛ الؤغ 

غيرق ا-قلطة تأثيي عدم عل به منتدلا \,لأئن1< ذكزه الذي والحديث، 
خليشأن يض: ررالخليطان«رأآ. قال،: البق. لأن أرال، U عل سمبمةلأ:ثو 

وكذا.وكذا الحتنثا ما الأوصاي، 

اكي)؟/؛هأ(.)ا(اظر: 
الوارقطني)\/؛«ا(.)؟(أخرجه 
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دلكاحتصاص عل ديل الصثهة<ا حشته مصرق ثتن قثيأ ررلا البي. وقول 
عهرها.خلاف أومحاصها، لأجل بجنبها الصدئة يقل اش يالثائمة 

ذماأو مكانيا أحدمحا كاف  opالزكاة، أنل من ا-ؤلطان ؟كو0 أذ الئاف• 
صئي،م:ماشابإا'.

كئتبمامثلأذ دونه، فيإ اختلطا قإن ضاُتإ، ل محبما أذ الثالث: الئزط 
 )j ائجتيعلأ0 ؟كن؛ اولم سواْ مال، محا كاف ^١٤١ ٠٠ا-قلطه،'يور ثم ثاْ يلأين

ذهاآُ.الزكا0 محس، قلإ القناُسخ، دو0 

فإذالزكاة، أهل من الخليْلان يكوف أذ بد لا ايه وهو الثاف، الشرمحل هذا ]١[ 
ق^ ذئإ أذبمزك مثل له، أر فلا الزكاة أهل عي ِمن الخلط كان 

إذخ"حدة، عل وحده المسلم ؤيعكرمال لاثور، الخلطه هذه فا0 أوصاف، اشتراك 
فيه.زكاه فلا طلع لم ؤإن الزكاة، ففيه الركاة نصاب 

لأذالزكام؛ ماله ق أ0 والصحيح: زكاه، ماله ق ليس إثه فيقولوذ: الكاب، أما 
فعالهلده، ماله فيكون سممليع لا أذ ؤإما فبمتى، الوفاء يستهليع أذ إما امحاستح هذا 

١^،أذبملكة ؤإثا الكتالإ، م وفاء عل قدت إذ هو أذبملكة إثا مالك،، له الاذ 
ضائعا.ليس فهو 

١محلط جس من مال له كان ولو وءلاهئْ: ]٢ا 

أحدهمالكن شاه، عئزه خمس واجد زكل شاه، ثلاس ق احتلطا رحلان مثاله: 
الذيالاحئ أما المحاُتج، ماقلع عنده فهذا آحر، مكان ل شاة وعثروذ حمس عنده 
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فتها،ضاحبه ض أخدمحا َلأقء أم، ث قياِفي أف اواغ: 
روىة واشحو؛ والراعي، والمراح، والمخلب، والمشرب، المثزح، وهى؛ 

تيقول، اش رسول سمم!، مالت وماصى أي بن نعد عى يإنثاده الدارقطتي 
اجتمعاما والخليطان الصدئة، حشه محتح؛ بهز مثؤ، ولا مممر3، يتي، نحذغ ررلا 
إدا، bSfjناثرها، عل هثة الثلالإ، هذه عل ص والراعي® والمخل لحوض ال 

 Pف،ئ1و1ِ زلا الم5ن. 3، ١^١^ كالمال لإ:٠^١ ^!١؛ نال.تيمما ل ك
لإختاماإل:تلاا.^^^نذ/لالث،محيخني:لمث، 

ميءعاله محب هل ^ ٧١لكن ٌّىء" علته لى فهذا صاة عسرة خممى إلا عنده لسى 

أولابجب؟

آحزمكان وق شاه، وعشرول خمس مكان ق متئرفة لأما يجب؛ لا ابواب• 
عليه.نحب فلا شا0، عئزة حمل 

شاة.أربعي متاك نصابا، م1كا لأو4 الزكاة؛ عاليه مح، ائه ااثا٢ح! القول، لكن 
أشياء:بتة ق عهتلء1ا أف [ ١ ] 

عزتا،والثاق ثزمحا ينزح أحدجما يكون فلا الثزح، مكاف يعني المنزح؛ ~ ١ 
الرس؟يشرط وهل واحدا. المنرح يكوف بل 

والتاقبالليل يسنح أحدحا يكون لا ؛حيث، يمنيرثينرمحل؛ يعم، الحواب• 
وزماثا.مكايا المرح إدن بالنهار. 

متمردهمائه لأحدحا ليس واحدة، ساقيه من يئربان أثمحا يعني المقرب. ٢~ 
ُه.
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الإلفرادِلحكم لمحا ثبت مإل الحول، حمع يئتلطاق أذ الخامس! الئزط 
ماعت^تتالزلكة، إنحاب بؤ تتلى مش اُظهف لأل فه؛ المتمردين زلك0 زي ينفه 

ركناهدحلطاْ، منفردا مثهها واحد كل مال كال هإذ كاثئايت،، الحول ع مخق 
ا-ئطؤ.زكاه بعده وفها الإئفناد، زكاة الأول الحول َفي 

الجرم،أول ق أزمحذ طنا واجي كل ينلك أف مثل حزلامحا، اص لإل 
هعثهةااكامح؛، ثم ؛يا ث-ادني، أحزحا الأول حولمحإ م ^١ صمر، ق وح^طاها 

أربعانوالأحر المحرم، أربعار(تي أحدمحتا لملك، حولامحتا، احتلمر ؤإن 
•الأول،...................•.•• ينحول ثاثين أحزحا ربع، ق محلطاها صمر، َفي 

الحلي-1ا؟ؤئثط أف يشرط وهل واحد• مكان ق حلثيحا يكول الم*حلبت ٣" 
بثرط.ليس لا، الخواب! 

واحدا.يكون واليت المأوى أف يعني المراح• ~ ٤ 
ذلكفليس لماشثؤ ر، متهإ واحد لكل كان فإل واحدا، يكون الراعي• ه~ 

واحي..كزلإ فها الأنة جع وكاظ;نهمان زاهمق كانا لو أثا بخلطة. 
القح)،بل ماشقؤ، بطرق قص نحل لأحد-جا لمس أيه يعني؛ المخل؛ ٦- 

فليسبإثسؤ عقتتس نحل ٌنهءا واجي* لكل، كان فإن هدا، وماشيه هدا ماشيه يطرق 
\علإ.واف حلطه. هذا 

نصاب.أررعول، منها واحي. كل وعند فيه، حالطه لا الأول الحول لأف [ ١ ] 
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هعلالنصادّا عؤ من أحرجها قإل ثاة، نصف محعليه و\ذش الأزل حول ثم قإدا 
الشاةمى اكانٍ؛ معل ايت، اشن-مى أحرجها نإف ثاة، نصف حوله تام عند ١^^؛، 
نصفإلا أرتع؛ن صاحبه ومال أربع؛لا، ماله كاف لإدا اثالم(، خمع من ماله بمدو 
شاة.من ننصف جزءا وسمن تسعة من جزءا أزبعوي، ثعليه شاة، 

نصابينيملكا أذ يحو صاحنمه; يوف الإيمزاد حكم لأحدمحا ثبت ؤإف 
تش^ خزيه؛ ^١٢ عئد شاَة ١^١٠< قش لألأأخث!ا، أءدمحا ئأ؛اغ قئJطاحا، 

محابماوثنن م افظة؛ زكاة ينثه اش خزو P ^١ ١^^، مح؛ َلأ 

محصل

وأبماهاصاحبه ُعثم عثمة أحدمحنا جيأ ءتلطان، نصاثان سه، كال محإل 
ياتنضالتعص ؤيأ إل وكيلك حنمهإ، يزل وللم حولهإ يممخمع لم ا-قئطة، عل 
وطاوح^طاها، م دتايعاها م ^١^١، إل ق1ما ١!^أوكثز. قز ^١^، ع؛و مئ 

وجهاذثشه يطو لم نإف اهلطه، حكلم الإهزادثطل زماف 
زتن:ستسلئه.كمحا:لأ:لإمحإم؛لأنسا 

^محادِفي:ضا>لس4
ثغيبم،كاهم.

نصابا،ا-لئئطة عل الثافى وكاف وتياثعاْ، النصاب يعص يإلأفندا 
حكمقحكمه نصاد_، من أقن بقل ؤإل نصاُس،، واتهِل لأما ا-ؤلطه؛ ظؤ لم 

اقال.حمع إؤراد 
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لأفيصح؛ ولا النائل هذ0 حمع ا-امحإطؤينمءإعتي لخمخأ أف الماصي• ويكر 
^3،م\خم'مفي\لأيج 

افطة.

قلق،ولم:نممحاوقلماوآ>،ي:ثاى هكاذو5لثسأنبمول 
اهلطه،امطعت محلطه، باكزدة أو ممنية، المحيلة اقري ؤإن ا-ظطة، حآكم 

بثوهد التح، حول عل ببائه نجب الئّري ركام لأل اإلأمرد؛ ركاة وزكى 
ىا-ةوو، بنص الإئفزادتي محم لأحدعما 

محل

يشئابو؟5ر! مماو ا-اءنل، مشاعاِفي مة ؤا نصاب، لرحل كاف إدا 
هُلإتجوخنواؤكاةأط،

الإاiي.ق امطاعئ يلزم 
^^^^ُلإ:زوئبمالماوخارل

زثكدا١^١^، بمج ^ ١^٧، اثJاة لابمج ١^٠٥ زخدوث ، ^^١٠خزو 
خنُلثأ [دم \ isشذ ١^١، نصية ألجدمحا ^٤ }تٌ اكاب، لكن !ز 
يلزمظإ النصاب، مص منه أ-حرجث، لإل الزكاة، مى حصته شه يع أإ ما 

زكاة.اقزى 
ءَي ْ ء مَُْء  مون،:حتى أعيان؛ حلهله لا أوصاف حلطه لأما هذا؛ عل يتى المشتري ا ل١ 

الملك،.نيا انقل 
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المنريعل ميء ملأ بالعتن، قعلى الزلكْ ويلنا! عإرْ، مذ أحرجت ثإف 
معلينع. ب اكاصى1 وهال الركاة• وجوب ينغ بالع؛ن الركاة يعلق لأف أيقا؛ 
Ajy ، ظقلأكلإ:ش؛ص ثاذ مُلئ. زكاة اثنري م

يقص.اثتبمابلأل المقري؛ عل الركاة وجوب 
ممالالبائع، يإل المقري حلطة يم وداعه، اثئامحتا يعص أهري إذ يأما 

أذمحل الماصي؛ وثال له• الامراد حكم لكون حولي؛ يشبع حاميت ابن 

اوورئة،صاحبه، أحدمحاثصتب ماسرى حلطة، نصاب لزحل؛ن ولوكاذ 
قلأثة مش؛ ومثلها صورة الأول ١^٧^ عكس مهده الخول، اساء ق اي أو 

دصازأجلمي حلتط كاف هثا وها أجلمي، صاوحإتُل يم مبه، حليط كاف الأول 
لإثياكيحاوا1ش.الأول؛ كامِفي بجا ف،ؤام 

مهنامردها ولز ا-لثنل محال مئها، بثاة عنمه ينع-ى انمأجرأج؛را ولؤ 
شاةانتا-جنْ ؤإن لتقصانإ. بجا؛ زكاة ملأ اثناب هممعس امزدها ؤإذ حلطان، 
محه•الخلاف ثن مش ما عل للركاة، ميها الدينِفي ص وجرت صح، موصومة 

فضل

الفزض،ئشبموبه ة يألالخلطة؛ زئزنثه نادتا ثزطا الثامحي زذكز 
وتنؤ لا  ٠١لأف لاشوط؛ أنة زالشجح ^١^٠٢، ، ٠١^١٥^٥ 

نعمحص،ل ودلك المزية، لخمة الإنتثاق تيا المص-ود لأف حآ5مها؛ دؤدرِق هي 
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".٣١ j£i\ي  pdiiالع. قدم 

محل

حصتهبمدو حليطه عل وجع جنا أحي ننال مذ المرض الساعي أحد إدا 
سهإهإئئإ حليهش، مذ كال رروما اممب ومول لمول المال؛ مذ 

حليطههل رّح ننالؤ، من المرض قأحد الثث لأحدمحا كاف قإدا بالثؤيؤ،، 
قاحتلما يإن ثلثه، بقيمة عليه صاحبه رج^ صاحبه، من أحده ؤإن ثلثه، بقيمة 

نزلةهالمزJ عارم، لأثه ؛؛؛!؛ ١١عدمت، ^١ عانه، المزجؤع ظ دالهوJ القيمة 
كالعاص(.

استمر،الشاة مكاذ ماحي يأويل، شر الواجب ئ أكؤ الساعي أحد ؤإذ 
عل-يا يرّجع ملأ ظلم، الرياذْ لأف الواج-بإ؛ بمدو إلا صاحبه عل يرجع لم 

؛.^١٤١٢عتر 

القاصينأي عل فإثه أنلها، عن، بدون  ٣١احتلطت، إذا نيا القرى يفلهئ [ ١ ] 
غالطه،تكوئ تنوط ^٠ أنئ ١^ وعف ا،مورا؛، كل انتلئتإ ولؤ خلطه تكوف ^٠ 

ينؤلم أم نوى سواء سامت، إذا بل صحح، وهذا ؛الصونة، العمن0 لأف أدند-ؤ؛ وهدا 
سائمة.فهي 

أحدالساعل لأف والعدل؛ الظلم ق يتثاوول وأنيا ير■يع، ايه الصحيح ]٢[ 
هوالعدل.وهدا ظلمه، بعا عليه ذم->ع جينا، ماليهنإ عن اثنتي 

(.٧٢والإنصاف)r/ (، ٥٣٦الكير)T/ والثرح (، ٤٥٦انمي)T/ ظر: ا ا



اسقضاهايهمصاسممأسبجئبل ٢٤٠

صاحبته؛هل رجع صعار مراض عن تجترْ صحيحه محاحد بتأؤيل أحده ؤإل 
وكاوإثه، ذئعئ وجب أحده إل اجتهاده اداْ لإدا الإمام، اجتهاد إل دلك لأف 

فيه.محتهد [؟ثٌ مئها؛ بالحصة وُح الؤيمه أحذ ؤإل الواجب، بمنزلة 

محل

كائجتمعه،مهل الصلأْ سهنا مصؤ لا بلدين ق الرجل تائ٠ه كاJثا مإل 
يقمواحد ماو لأية ابوا-ئاب؛ احثازه ئقو]الن، المصر منامه سهنا كاذ ؤإف 

التلدان.ثومارب وكنا الثّائمة، كعر بنص، إل بعضه 

هوكلظاهر مسه؛ حمحز مال لنكل أف أحمدت والمسهووعن 
ضؤينحلحلإنني؛ئد«.

بنص،إل بعضه الواحد مال انئ،وإ الأموال نائر ق الدهب §ئثلم، ولا 
ذيهاالعدمثأتبمرا-قلطة أوساعدت؛ ثازبت

يقمفإثه مكه، ق والثاق المدينة ق أحدهما مئجزازت الإنسان عند لوكان ا ١ ] 
وهذاالمواثي، عم ل سمحا~ ~يا للحنطة أر ولا واحد، مال لأنإنا بعض؛ إل بنفهنا 
وهوالصحح.واضح، 

حننهمحؤع؛ بئ مرى ولا ^3،، يئ نحع ي ١٠ةم\لألأأو\3ما/' قنل4 وأما 
يثرىفقد شل، يشاهد ما إلا له فليس المدمه لتأحد حاء إذا الساعل فلاق آ ر (٠ الصدمة 

٤ ٩٤رنم)محتعع، ُين يفرق ولا متفرق ين بجمع لا باب الزكاة، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
بكرأرِإ عن أنس حديث من 



٢٤١اتربابءىااض( ةتابالز؛

والساعيأ-مى، حهة ق لهاة وعشرين جهة ق شاة عشرين مثلا نحعز ماو4، اف الإن
لا؟أو الحاو هزم و الزكاة ياخد هل شاهت، ما إلا له ليس حاء إذا 

جحولأ.إلا يشاهد لا لأثه الزكا٥؛ يأحد لا الحوابت 

والررؤعالماشية ل بنص إل بغضة يمم الإنسان ماو أف هزا ق فالصحيح 
•فلايرى ماله، لأيه أومارنم،؛ سهنا تباعدما والعروض، والأث،ان والحويت، 

ا-قليطمرأحد امنذ فإذا واحد، مال كأنها تكون الأوصاف، حنطه أة القاعدة! 
أعيدت،فإذا ا-ثوو،، انقطع اشاب، مص ؤإذا اشاب،، مص فكاؤا الخول عض بق 

الأول.مى لا رجوعه من اقلطه فتنتم جديدا، نماثا مالكر كأيه صار اقلطه 

طال،إذا فيعا الخلاف حكي والولم، هئز، أم الرمز طال مواء اثه ل والظاهئ 
مصفكما الأيام مى يوم ق اهنطه امطآJتا إذا لأثه ^1،؛ لا اثه والغلاهئ الزمن، 

أيامعشرة لمدة منكة أهزذ الخلميطي أحد فلوأو اشاب،، مص فعلا وهو التحاب، 
-هائمه،لثن.ةل أو لتثزب، آحر مكان إل أو هناك، ؤو°ز آحر مكان إل يه ثرح مثلا، 

القاعده.هي هده جديدا، حزلأ ابتدأ أعاذه فإذا فتشيع، 
انمؤ.بالحس-ويمفج بالحساي، يظهئ هدا الشريهين، أحد عل الرجؤغ أله وم

منهاتزحد فهل عنهعأ، الزكاة لبمقطا عمدا المحتلطان تزئ إذا قائل: قال فإذ 
لا؟أم الزكاة 

عغلهأجبلا ينتثر حديث ديثا ول ذلك،، عن اللمي.نش لأف يوحد؛ فالخواب،ت 



اصضاه1نيمصالإئمأسبجءنيل ٢٤٢

ثنمع.لا إدل: الحيله فهدم محهوزدرارا؛ U^،1 عك لنش عملا عمن راش لشريعق؛ اي 
sllijjuأو دليلك تزكز أف بد فلا خلاف صاو إذا الخلاف! آدانم، ق فائدة1 

دليلاولوأوزذت القوو، لك م ما ؤإلأ الخالق، وتعليل دليل عن ونجب الصحيح، 
متولمج.\وإلذ معناها حصملث، دليل عى نجب ولم 

وقالقئم،، عل شاة أربعين ق إنسان هع خلق للأنان لوأ0 قائل• قال، فإذ 
انوالن^LJالمصر، مسادة من أكم وبينه، آحر، رجل ٌع شام أربموف أبما آحر يلب 

خاز؟ممإ أوله قاعدتنا عل هدا فهل محلفان، 
البلدق وعليه شاة، نمحنج الأول البلد ق عليه أوصاف،، خلق هدم ف١لخواببخت 

شاة.مفج الثاق 

الشاة؟نصم، هرج كيف قائل• قال فإف 
٠القيمة ببدل الركاة أصحام، •ع أويممق يمومء فالخوابح! 

رغممردود، فالملح حور صالح عل اصطلحوا إذا باب الصالح، كتاب البخاري; أحرحه !١( 
رنمالأمر، صلث١تا ورد الباطلة، الأحكام نقض باب الحدود، كتاب ومسلم; (، ٢٦٩٧)

رمح.بمها.عاسة حديثج من (، ١٧١)٨ 



٢٤٢ممد،الزىة)بمسنكاةاسمواصد( 

و1بزكاقالودوعواضار
xnn

،cحتت من أئمقوأ ءانوأ قآ هأيها ؤ ثعال! اطه فول واجبه وهئ 
تمتررفيإ \ذةأ  Jyj [Ynv:،_Ji]4 آلاض نى لغ احمجى وبتآ طثبثر 

أحزجهااعشر« نصمخ المحح ئنيَر وفإ العشز، أوكاذ والعيوذ السماء 
'•البحاري، 
ئزوط;ولا 

أومثرحب وكاْل، ررلأ البي بقول أويمرا؛ حبا ؟كوف أف أحدهات 
الحثو وكاة ^ م دل زثدا ثنبمإ. ززاة أنثق« ئ خض 

ناشيناممابجاسنيبما'ا.

والثقيالقرآن والث،ار الررؤع زكاة وجوب عل نحمذاممق الؤلفسا استدل هنا [ ١ ] 
والإجاع،وهذامذأمىالأدلإ•

الأرض؛ثن نبت ما كل ل تجب إتجا وقتل• الأقوال، هوأرجح القول هدا ]٢؛؛ 
تفيدموصول اسم هنا و)ما( الثؤاا الثهإء تمت رافييأ ٌإإئثهوثؤت قوله لعموم 

العموم.

تحدث مش مدة، الأ•مى الأحادث أو ١^٠ ثك، لأ عام هذا ثتم، لكن 

رقمالخاري، وبالماء ال،اء ماء من يض ف،ا العثر باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
ره.بمءا.عمر ابن حدبث، من (، ١ ٤ )٣٨ 



صضاه1همهمصاسممأصبجضو ٢٤٤

دلكمدو مة1سو، وهي لألأوس، لممديرْ نكلا؛ ؟كوف أف الئاف• اكرط 
اإي؛\وقالأا.قز 

الولثمحاقك الذي ^ aAUljأو٠ ر صدقه(( نثر ولا خب من أوثق حمثة دوق فخ رلدسزر 
•واشر الخب هو الزكاة موصؤغ أة عل يدل فهدا 

يثرولا حب ر'كاِْو اءلأ قوله مذ امحر وجه يظهن لم قائل: محال قاف 
فقط؟للمثال ذلإ خوهئمح((رم1لأقال:هلا 

فمفهومه*لأرثاةقحئ،ولاسر(( قال: الثسول. أف ا'سمو وجه فالخواب; 
سلإ.لم أم التحاب هذا ّواءولإ أصلا، فيه زكاة لا عثرمحا أ0 

علهذا قيل أوثق(( حنة دوو فيإ رريل قال: . ١^، أف دليله هذا [ ]١ 
بسوقؤممداره هوالحمل، والونق زكام، فيه ليس يونق لا ما وأ0 التوسيق، اعتبار 
الّ؛و-ي■ثاثع صيع مقة ثلاث الأومحق حمنة فتكون صاعا، 

مواءمطلما، والثار الحرُب ي يب الركام إف يقول: مذ يَذهأمئ العااإء ؤمذ 
مكينة.أوعبَ مكيله كانت، صواء يعنى: لا، أو ثومق كانت، 

فيهفهل الشجر، مذ يكون ماكول، ثبامت، لأيه ثمر؛ الرتقال الأذ مثلا: يعنى 
زكاة؟

والراجحزكاه، فيه ليس مكلا يكوف وأل التنّيق باسراط القول عل الحواب: 
لالأف الماس عثل عليه ما 

سعيدأي حدين، من (، ٢٢٦٤)امرى السنن ل والماتي (، ٥٩)"T/أخمد الإمام أحرحه )١( 
يهنبمتن.الخيري 

الخيريسعيد أب حديث، من ٥(، / ٩٧٩)رنم الزكاة، كتاب، ت لم مأحرجه )٢( 



٢٤٥ةت1باثمذىةربمببمةاسمواصد( 

مدحتر،زلكته عو اتفق ظ حمع لأف يدحر؛ مما لإكول أف ١^^،: الشزط 
سيالمأو. و يه الانتفاع من ١^ بميم ^؛ JUتكئل لا ١^ جئ زلأو 

والثزوووالاباننر زالمطائ، منها، امحات امحياه؛ لءبوُس، ا-خميع الئك\0َفي 
والمنتق،والثوز، والزدس_ا، التمر، نق وثحوها، المطن، وحب و\}ؤوتؤ؟,( 
الثلاثة.الآنءناف س ص زالئناب؛ 

والثزووونحوها.الأنازير و ولكْ لا حامي؛ ابن وقال 
الأوصافهد0 بميم والتاذيجان؛ والبطيخ، كالقثاء، امحر يئ،تي ولا 

صدقه.اؤصر من ياحد معادا'ولم أو طلحه بن موتى نوى وهد فيها، 
زالئثثزى،زالإياص، ذ\ش.< كاوز، الفزاكه نائر ق تجئ زلا 

الإدحاوِفيتجها•وعدم محها، الكتل لعدم والمحن؛ 
فيهاكروم َفي إليه كتب نقهبمتئ عمر عامل أف بإمسادْ الأثرم روى وقد 

ليسعمل؛ إليه ه،كثب ئصاعمه، أصناها الكرم مى عله هوأكثر ما الفرملئ، مى 
الخوح•والفريك؛ الجصاْ• مى هز عئر، عليها 

لألأزكاةقص؛لأأهلأثمح.
وغذهيئا وآلثمارثء اهثعالت لمول الزكا0؛ فيه وعله! 

[.١٤١-حصثادهءهيور حمهل وءاتوأ أثمر نعرهءإذا من ^كلوأ متثتجهز 

مثئ((يبمزفهاثاؤلكة؟فان 
الرتقالوأما لكلتمر، تومق لكست، الثّسول عهد ق فالحوائج؛ 

فيه.رلكة فلا يوتق، لا 



اصضاه1همنيصالإئماسبجينل ٢٤٦

^٥؛،ئ-ملإ  jjئزلئ تئ، لأي الزكاة؛ \0 ه؛ لإرذ ظ: 'و
نبمالابي>ئا؛لاؤثانا'ا.

تمو.شتيوغذ ثتثو,ي ثقو محثآ آدوكآ وقو ٠ ؤ ت تعال اه تال ]١[ 
ْقلوأ؛ننغتةق-ت نكثي؛ دص تأوبجك تأشثدناو؟قءئا1ًفلث 

[.١٤١]الأسام: ه ذ.٠٥^١؛^ 'قثقئ. وءامأ أنعر ئمءءإدآ 

وء،اذكزا-؛قناد، فيها؛ الثترفيقال وأما فقط، إث،اهوللررؤع المعروف الخماد 
الثماط.فيهاث يقال معه 

الأشياء؛هده ق الركاة وجونم، عل تدل فلا مكية الأيه هده قائل• قال فلو 
فيهامذكور أف بدليل بالزؤع قممس -حمتثادوءه •/؛ 'قحمه> وءاترأ ؤ قوله' لأف 

زكاه.فيه وليس 

حلان،موصع فهذا الزكاة وجونم، مل نزلت، مهثه لأما فوله! أما ت الخراب 
ما5هق إماهرصئ، يقولت من فمنهم أولا؟ مآكه ل فرصثؤ الزكاة هل العلعاءت ُين 

ؤمقدارالانصبه فيها ولم وكزمه، وجوده الإنسان إرادة حسب عل كانتؤ لكن 
الزكاة.إل تشم مكثه ممره آيات، فيه لأف قوي؛ قول وهذا الدينة، ق إلا الواجب 

يدحز،لا لأثه زكاه؛ فيه ليس القز يقول! الثن، ل االولمؤ كلام ءنل.نا بقي 
عبعلوثهكانوا حتى يدحر ايه وعتوها البلاد هذه ل زمان الناس عل جرى ولكق 

ويرصالتمر فيها يوصع صغترة حجرة عن هماوْ وص الخصاص، ومط ل كالتمر 
تمائاالٍ كامحتز ١^، المازبجزوف كآن ١^، وم ل -^١ ويكوف بالأحجار، 

سما•محا 



٢٤٧ةت1سامىة)بمبنمح1ءسمواضر( 

مكل•ولا م ولا بحب لتس لأيه م؛ ولا ورق، ولا ين، ف ركام ولا 
رلكه،ؤالز-ءمتان المطن ق وعنة: 

الزغمزان.عل بناء والعفئروجهان، الوزص وق 

فيه.واجبة الزكاة أف الثن ق اواجح القول كان ولهذا 
أولا؟زكا؛ فيه العب وهل 

مدحئ.مكيل والزبيب وبيب، منه يتحن. لأثه زكاة؛ فيه الخواب: 
فيهفهر رطنا، إلأ يوكل ولأ يدحئ لأ الادحاو، منه يتحد لأ \لئثي وبعص 

الزكاة؟

ثدحئ.ايه حنسه ق الأصل لأف الزكاة؛ فيه يعم، اُبمواب• 
وأءتاثنافيه، زكاة لا إيه قال: من العنإء فمي الريب منه يأق لا الذي العنب أما 
القول.هن.ا عل فيها زكاة فلا الريب منها يئحذ لا عندنا ا،لوحودة 

الثإر jLA.0من ئؤع كوف لأف أحن؛ بالوجوب القول أف أءلم~ ~والله والراجمح 
ءلأدلعلأ0حشاؤاريلأم.

الادخار؟شرط عل الدليل U قائل: قال فان 

لايوثقلأيه ا صدمه٠٠ر أوثق خمنة فيإدوق ررليس قال التوميق، فالخواب؛ 
^^١.كان ما إلا الثسول. هد عق 

رنمالزكاة، كتاب ت لم وم(، ١٤٤٧رنم)الورق(، زكاة باب الزكاة، كتاب الخارتمات حرجه أا 
خ.بمن.الخيري معيد أي حديث، من (، ١ / ٩٧٩)



اصضاهاهمهمصالإئماسبجءنبل ٢٤٨

مدحئ،مكتل لأيه والأسنان؛ ١لصعر، لب الزكاة تجب ا-لآطاد_،ت ١^ ومحال 
اأنصوص.مغنى j( ولا علته، يخصوص تجش لأنه أول؛ والأول 

محل

تجزرف، النابت داثا الآدمح،وأبج، اواخ: الئزط 
إمالأثه حامد؛ ايى يكنه فيه. ركاة محلا والو^م، الأسنان وحب والبطم، دطود١، 
IiJuj ، ،5تكن وثم ١^٨؛^، ببدو تجب إيإ والزكا٥ حتارتهdLحشد،ثة ا ٠

داولمبمركامح،ييي.
فيه.الأم ١^^١^، لإ-بجإع الزكاة؛ فيه اش: 1ر زمحال 

هوودالت أحمد. عش ثص فته• زكام لا الئ1ثل من اللماطول يئممطة وما 
يوهبأو بصادؤ، أجنة الإسان يأحاو0 وما صدمحة. فيه لتس المتاحان يمنزلة 

لهُلأزكاةهف؛قاذمنالاا.

ومعالززغ لأف ووغ؛ محإ ء قالزكاة أوانقثازثا رصا، انتأم وع 
لأنالثئؤ؛ ننمودةظثه،مم أزض ززغلب نئن الاJكب يوف لة الأزض 

عمطلق الزنغ 

..١ .. ٠ ١ .. ٠ ١ معم، لواحد لتمن لأيه فيه؛ عئز محلا للمثامح( ، الو٥٠كاف محإل 

الزكاة،فعليه التجارة به أراد إف نظونا الحول عيه ثم حتى عنده لوبمي لكن t ١ ت 
عليه.زكاة فلا الحاجة دغ به أراد ؤإل 



٢٤٩اءرطبزك1ةاسمواضد( ه1بامف

مة،ييسمحاؤزعمثةااا.

فنل

رريزامحتM لخول ئأوثس؛ ئدوة بماثا، الخامز:الئزط 
منىصئ(عه.

مهقه!ائل مهذه [ ١ ] 

والساحر؛الشر عل الززع فزلكة فيها وزئ اسعازها أو أزضا أساخن إذا 
الزكاة.فيه الذي الزنع ومالك هه 

نررغمح~ عل وص هذْ شخص ~يضت ْوقوءة أرض ل ررغ ومذ 
ؤإذالأرض، هوق إمحإ والوهم، له، ملك، الرنغ لأف وذلك، الئئز؛ فعليه فيها، 
ايذالمأف والست، فيه، زكاة لا يعنى! أيصا، فيه عئر فلا للماكن الوهم، كان( 
لأيهيقولآت ولهذا ببما؛ الناس أول فهم الركام يصرف، أذ أردئا إذا الزك1ة، أهل هم 

عئزلوأحد كإ عئزْ، يلرمة فلم منه، يعطى ما الك؛ر( يملك، إثا معم، لواحد ليس 
العئز.أحذ الذي عل زكاة فلا يعّيا مرْ، الرنع 

الأرصكانت، ؤإذا الزنع، ق الزكاة فعليه عليه موقومحة أرض ق زنغ إذا مسأله: 
وهذهالواثى، ق إلا توثر لا ا-فلطه أف عل بناء فيها؛ زكاة فلا اين المعل موقوهه 
الزكاة.تجن، فلا الناس، لعموم الأرض 

و\ذحلمسالراد العشزرا معلته علته، موقوهه أزض ق رثغ ُرومر، موله؛ فائدة؛ 
أحس.لكان، الركاة عوبلفظ لو ولهذا الزكاة، جنس 



سقضاه1ميصاسمماسبجضل

ررالونؤ؛ ئاو انه ه اضأ عن أنوتعيد، روى ج صاعا؛ متوق والزنق؛ 
مئةثلاث والمحمؤع وثلث، أرطال خمثة والصاع أبوداود. رواْ صاعا® بتول 
ؤوٌوعتروذ وصإلأ مئه والرطل بالعراقت، وطو يئه وبث أْلن وهذ صاع، 

مئةثلاث درهم، مئة سئ المثير الدمئقنر يالثطل وهو درهم، أنتلمع وأرثعة 
رض■أشباع وبتة رطلا وأربموف واسالما رطل 

•ويقو شحثظ الورن؛ إل مو زاي مكتله، والأوتاى 
^١حنطه. وثلثا أزطال خمثه ضحاو.ده الصاغ- -ثنتي وزئته أحمدت هاو 

Jjb  اقيلة.اتثورس، ا-من دلك هدنة أف عق
بالورن؛اعتثت والرعثران كالفطن موزويا الركام فيه و-جستا ما كاف يإل 

الماضي.يكنه مورون، لأيه 

محرجهما أذدى مى أوثق حمته قيمه قيمته يلعت، ^١ هال،1 ١^ عنة وحكق 
الأزضءفيهالزكاةا١؛.

لأف،؛ ١٧١نمحشُإل اماث نقمحا فالمكامحل الأصل، هدا بالكل، ئقدت [ ١ ت 
فتجدالثلدان، باحتلأف الأمولع وعقتلث أويممص، يزيد وبئا والكيال سمى، الورق 

مضبوط.الوزن لكن آحر، بلب ل صاعين عندهم الصلمع يكون الناس يعص مثلا 
حفيف،ويعضه ثقيل فينفه عنتلمح، الموزوف أف الوزن ل إشكال عندنا ؤيبمى 

١^!،؟نلإ فهو 

الخفيذلأف المبم_اع؛ عن يزيد موف انه معناه الخفيث اعكزثا إن الخواب! 



٢٥١اة)0بزىةسمواضار( ممبالزد

الغنايت،،بلؤغ ِق ثك أو دبك، يعلم لم ؤإف قشره، ْع أوسق عثرة هنصايه 
ُنئسه.واعساره محئرْ ودير1، مئره مبل عئزْ ونزغ بمظهر أف بتن ■؛ؤ 

محإذا>جين:نيلأ:مح:قاة

الذيا-لآد  jaJIjيثير إيه قالوات ،، L^Jlعن ينقص فوف التمتل اعتمريا ؤإن حفيف، 
العدس.ورن وزئه كون 

ولاالإئ؛ فثزف اؤن، الو أو الندنن فيه محتل إلأة -اخد أف ذلك ومحقق 
وقدنهلا، وهذا هذا عل الوزن فيكون أوالو، التيس فيه تضع أف بعد رنه ثم حاليا، 
وأربمتذكيلوين بمي جراما؛ وأربعتن ألمتن امخ مالإ الكنر بحثست، أنا قدرت 
صل.هذا وعل لذواهد، بة يالنهذا حراما، 

ُ.يأم أ ج بعضق وجد مدي، كان ءفييألصلأْؤقلأأ، ابمي مد إيه ت يقال مكيالا، وجدنا 
منكذا من كذا من كذا مأحودمن الد هذا عليه؛ مكتوب البلد، ق عندنا المحلات 

JعاJلملا عثيألألأهؤئمُ. القي مد عن ثابت،، بن يند مد ثن مأحود إيه قال• أف إل كذا 
تماما.أوموافثا مقاربا ووحدنا© بالوزن قدزئاه نحن إد،ا لا؟ أو صحح هذا هل 

كيلوعثر وايتي مثة مث للمكيلموات بالشبة صلمع مئة ثلاث كون هذا وعل 
منأحم، حفيف فالشع؛ر هذا وعل بالخفيف،، لا الدحن— الخيد —يحنى اونين بالو 

حم،كلها الوزن، هذا من أمل يكون الصاغ أف يمعتى الوزن، ل قيقص هذا وعل الو، 
وزيا.وليس حجم الصلمغ لأل الوزف؛ ريي أف بد لا مل وكلما الوزف، يمص 



^قضاه1يهمصالإئماسبجءاابل ٢٥٢

اتير:ادئااا'.ثمن قص، اب من الناب نبموألة1غ 
وا،^ م دز ثُ كنرج لإ ثٍوا، \شنأ و بمو!_ بمُ: 

زالص:رذُذكاأا.ص؛محُإمحابفي:ادةيم، 

 [ ١ t يدحرالخبونم، بعض لكن إذا ت يقول القثر ألة مق نِذةآإدئ ا،لولف كلام
يساوىهل القئز هذا فينظر طويله، مدة يبى لم القئز أزيل إذا وأيه شره، قل 

الس،؟

الخالصالحنر نصاب لأف أومق؛ عنزة نصابه المصذ، ساوي ثعم، قتل• إذا 
نصابهيكون مثلا كالربع اشف من أمل يساوي قالوات ؤإذا عثزه، نصابه وهدا محه، 
سمىأف يد لا الحبوُت، يعص لأف يقس؛ هذا وعل ؤنصما، تبنه 

يوسفأرسي ولهدا مدته، تطول فإثه بقي؛قئر0 إذا للثر وبالسه 
حمموسبثمي، وسح عجاف سح يأًكإهن سماي دثرُتي بثنأ رأى• اللي الملك 

٠يفسد لا حض سبله ق يبقوه أن أمرهم [ ٤٣ويوصف؛وبّحبه ؤآحر 
للوزن،المحو حوئ والأف زجا، ثزخد النخل هدا لكن لو مثلا: بمي ]٢[ 

أولا؟بالوزن الؤطب هذا ثشر فهل 

والنص*>^، ١١عن لزيادة إقباب لأثه بالورن؛ اعتباره يمح لا يقول 
العنزفيكون الناب، ياي القليل أف معناْ صار الوزن إل حولته إذا ذللث،، يزد 

وننه•لزيادة وذلك أوأكثر، عشرين يكون الواجب 
الولم،قال كإ ا-إئلاذ، وقت هو هذا لأف ثمنا؛ بمتر أثه والصحح: 

الماريابتاءولأمن ز؛محةآنئق: 



٢٥٣؟تابسةربمنىءسمواضد( 

فضل

اثاشت،ق الإثا كإ اثنايت،، _j، 53بغض بنصهاإل الحس انولع ومم 
زبجأزاحد، جض لأج ١^١؛  Ji_jالحطة، النلزإل محو 

احتلثأو ثإدواكه إطلاعه وهت امى شواء بغض، إل بغضه الواحد العام زؤغ 
مقلم،محئاصإلاس.

ونغلإُة الأحر؛ إل أحد لص-لم أحرى مره نتئ ثم الدوْ ونوحصدت 
كانمارب.بغض إل بغضة هضم واحد، عام 

عيملثحل ثه كاJ قإو لدلك. بنص؛ بنصهاإل الواحل> الغام دمن0 ويصم 
صرلا موضع؛ ق المامحي وهال كالرنع• الأحر إل أحدمحا صم العام، حملأنِفي 

امحلاقبيإلم؛.نالآثوأنلا'ل
الاممي،عندثا، أنولع فالحطه والحطة، مى أنولع هذه ا ]١ 

أمريكا،مى اق والأمريكثة; كندا، من تاق أي فالكنييةت وامريكثة، وممية ومعثة، 
أنولغ•وهي واحد جنس هدْ وكل 

لأوأولا؟ وايع هدا هل أذري ولا قدهإه، الفقهائ ذكزه حاو: ثل عل ]٢[ 
رخمةق الورح؛ن بعض ذكر لكن واحده، مرة السك ل يكون الثحل يمر أف المعروذ 

بمتانله كان أنه ماله ل له الله تارك أف الس. له دعا الذي مالك بن أنس 
اثيممحرُمحل3،

(.٤٠صس)ه/ههم،وسرلخمابم)م/•



اصضاهانيهمصالإئماسبجضل ٢٥٤

نحل

هاخدمحا بمأ م هلثان، حشان لأي ي؛ إل حض بمأ زلا 
الآ-خرلكلات

ليممق لأي ابو؟ز؛ احثازها بمفي، إل بنصها الخبوب كل مم وعنت؛ 
ا-ل؛1س.انوإغ أسهن وا-محاد، والتت، وا1حنج، هدواثناد_،، 

احتازهابنص، إل بنصها والقطن_ثات، الشع_ر، إل الحنطه صم وعنة! 
وهداثممصاينس• يوعي، يانبهغ الثعة ذ يممازب لأي والماصى؛ الخرهي 
[١]؛.دكنواْاما الأحرنع أحدمحاإل لايقم والربيب، بالم 

٥١

الوم_،ق إلا آحز إل جض يصم لا أيه  ٠١والدهبر، ٣١أثه مهده [ ١ ]
ؤنتنفالقصة من نصاب نصف عده كان فإذا الأحر، إل أحدمحا فصم والقصة، 

إلالخنس يصم فلا والئار اُلبوب وأما يالاحر• أحدمحا كمل الدم، مى ذصاُب، 
بنفسه.مستقل حنس كل لأن احر؛ 

فإذا١؟•^، إل أحدمحا يضم لا والفصه الدم_، حتى يمم لا اثن والصواب،! 
حدا،هدا لائتقئل اثه فالصواب القصة مى أوا3ا ثلامث، وعنده دذان؛ر عثرة عنده كان 
الخاص.حكمة له حض كل وأف 

كانإذا فمثلا يصم، لا سواه وما فمهل، والفصه الدم، إلا يصم لا فالدم، 
عاليه.ثيء فلا حئطة من نصاب ؤنصمإ ثعر من نصاب نصف عنده 

اكي)م\م،وموع)؛/أه(.)ا(اظر:



٢٥٥ممسسةربمسزىةاسمواصر( 

محل

والأم،والموز اص ص ثنفة، بم نص محا النشئ الزلكْ؛ ومدر 
قالذي للحدث وعرها؛ والنواصح كالدوال لأكلمة نقي محا النثر ؤنصف 

وفياؤلكةكاشلس.

إلحض بمر لا وأثة والقصة، الدف ق حتى عله ثيء لا أية والخحح: 
ضديهفه مهش ثة >اءإ0للم؟كذألأص القمة: ق فقال قدن، الشايغ لأف آخن؛ 

ضدده«ر١ُ^ من أنا3 ى ئ محا »وو ومال: نيا«را؛، أن:شاة إلا 
التحابقلإ لا كلامحا ،، Jlilمن وبلغ ذق ءدْ كان إذا قائل: قال فإن 

إلالدف، بمر فهل وحده، 
قث،ه اف الإنعد فلوكان للتجانة، المال كان لأبمثئإلأإذا فالحوالم،: 

بمرلا فإثه الماشية مى بماين، وJلنا القصة، مى نماُتج وثلث، الدفؤ، مى نمامحت، 
ثهاللض•

دهس،نماب ؤبمف، الفدية الأوراق المال من نماب نمم، عنده كان ؤإذا 
فإوهبم-لم.
ةالةائل:ضثمالأورايىذما؟فإن 

محمر.لا فإما فصه تنكث وإنإ دهتا محنكث لا كاJت، فإل دهنا، تنتبث هي فالخوارت،: 

أنسحديحا من (، ١٤٥٤رقم)الغنم، رلكة باب الزكاة كتاب ١ليخاريت أحرجه )١( 
ومسالمت(، ١٤٥)٩ رنم صدته، زود خمس دون فيإ ليس باب الزكاة، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 

لآ.بمثه«الخيري سعيد أي حدبث، من ٥(، رنم){،U\،/ الزكاة، كتاب 



سقضاه1نيهمصالإئمأسبجءنيل ٢٥٦

أزثاعثلاثه قفيه فيه، كلمه لا ثإ ؤنمحمها إفلل<، الشؤ ننس حض وإل 
عددق الثمي اغتاز لأن \موو\لأكزلأ الآحر من أك؛ر بأحدجما نقى نإل العئر• 

ف\ذ1نأ.ع1عيالآم، ويتعدو، يس ص؛ كز و يئزب ما وقدر 
الحائل،عند القنط فيه وحب ما لأف يالقنط؛ بجب حاثي• ابن وقال 
عكاافداث يهز نإن \ص ١^ ض ١^> كزك1ة المماصل عند 

١^١؛.محش؛لأ?4ُ 

يئزبكالذي أو بعروقه، يئزب كالذي العئز؛ ففيه موثة بلا سش ما [ ١ ] 
نصفاففيه يكلمة ّحما وما موثته، لمله كاملا؛ العفر فيه هذا أو؛الأنهار، المطر ؛عاء 

العئر،أربيع ثلاث، فميه كلمة بدون الثئه ؤنصم، بكلمة نصم، مقي وما العئر، 
^^١،الأكي ١^ كلفة % أشهر وأزتته كلفة أشهر ئ،اته نقذ كان بأف اخلفأ، 

هتا.للمقع يتمض لم والؤلم، 
وأويئهأقبر ئ،انيه كان فإذا '، ^١ ٠٥١١؛نجن، يكر ما حامد ابن وقال، 

١^،وأمنا الصوادا، أئزبإل ٠ الدهن،ُ ولكن أمام، *>^ثلاثه ١١يمم فائه أنهر 
كاملا.وهوالنفز للفقراء الأحظ فيه ما يعلّ-، فإثه المدار جهلثا فإJا والراحة، الصرر 

ئالئا:ل:هلبملإا>ثفان 

لا^،يكرفوطأثبذلالث، ا>ث،والLJن لأف لأئنمإلأالثس؛ فالحواب 
أول،مرْوثنتهى•

(.٠٢٢ )؛/ (، ٥٦٣امر)T/والثرح ١(، ٠ المغتي)م/ انظر: )١( 
اكي)م/'ا(،واكروع)؛/حم(.):آ(انظر: 



٢٥٧؛تابسءربمبذىةسمُاشاد( 

إلوبمرئها الأمار عل كنذ ة ط بمفة الئص كان إذا قائل: قال فان 
أرصه؟

أذبد لا ولهدا بممريفه، العبت0 وليت الماء، باستخراج العبت٠ فالحواب: 
يكونوأحواض سواؤ، هناك يكوف أف بد لا كلمة، شو كان ولو حتى الماء بمرق 

الماء.باستخراج ماء، فيها 

ك1لمة؟أوبثر بتكلمه يكوف هل تفيه من الماء وثح البتر حفر إذا ئايل؛ قال فإذ 
سمجئ،م الأرض، ق مواسر لأ،هوشنىكلمة،ذةأناسبمعون فالخواب: 

يتكلمة.فهلءا بالآلألإ، تخزج يما لكن ئمة، بشر هده الأرض، تي عل ومممى 
ملإص؛أخدطيهالدولأقاة؟ئالئائل:إلكان فإذ 

عبزة.يظلم فلا ظلم إذا لأيه النثر؛ فيه فالخوابؤ: 

عترأحرى ٠صاريف عليهم أل يزعمول المزاؤع أصحامت، بعض قائل؛ قال فإل 
الماء؟

شراحزى نفقات عليه كان إذا أما فقمحرعليه. ٠ عئرءُ نصف بالمحح ثقل وفبمأ 
اشرب.ص سمص أذ يمكن فلا ثء، 

I ٤٨٣رنم)الخاري، الماءماء من العثرذ،ايقي باب، الزكاة، كتاب، الخاري; حرحه أ١ 
خ.بمة.عمر ابن حديث من 



صضاه1همنيهعالإئماسبجحتبل ٢٥٨

منزب  Jyدالقنُل ص، م و ائ1و وزب الثاعي اخلث ثإن 
لأ؛حوليط1ي.

أحدمحاصؤ موثة، والاحزشر يموية، أحدمحا قسمي حائطان، له كاف هإ0 
علواذ محا ونجب وصه، واحد م مذ وأحد المحاُب، محال ِفي ام إل 

أ.كالأمازأ بحناه فيه يتجرأقوحنا لأيه أوكتر؛ مل بءحسالأ، المحاب،  ,,  ظ

يفصدحيسذ« لأيه الزكام؛ وجتته الحب وافتد الخاو ق الصلاح بدا نإدا 
كاوعقهؤ لدلك، لأمضي زماله ١□^، قأئب به، ثالإءثاُت، للأم، 

الوحوُس،،قتل ، Liijلائه علته؛ ثيء ملأ أيلمه أو ، ١٠٤٧^هتن، ثلما لإل 
زكايامن الفناز إلأألض1بمقها الخوو، ق؛و، الثابمه لنأهU ،1 قأثنه 

دكزثارآ؛.ج علته؛ فتحب 

وأفالأزئضةت، ين وهوما وقصا، فيها أف سبى الماشية الماشية، دخلأذ_، هدا [ ١ ] 
زادما فيكون فيها وقص لا فائه الماشية سوى ما لكن شاة، إلا فيها ليس ويئذ أريعئ 

بحسابه.

صلاحهايتدو أي( قنن، حائحه اتئها التحاب، بغ يخيل عنده ان إنمثلأت [ ٢ت 
زكا0.علميه فالسرإ 

الصلاحفيها يند لم حضراء وهي حدها اله بمعتؤئ لوأيلمها ه نفهو وأيصا 
زكاة؟عاليه هل وباعها، 



٢٥٩اة)بمبنه1ةاسمواثإر( ممبالذد

قرط،شر وجرينها يدرها ق حنظها وثو وجويا، بمد تيمت ثاذ 
علتؤ،اتل ست ماإلإ حكم ق لأما محرص؛ أولم حرصن تواء علتؤ، صناو 3لأ 

البائع.عل الشري ما رجع بجايحؤ لوييثث، 
محشا■بجم أذ بالخرص، الممرا؛ نجب صمي فيها أووط أثلمها ؤإذ 

^١كئفيث علتو ام وب لأف بالقينؤ، الههماء صب صمن أجثى أثلمها ؤإذ 
الأص•بخلاف 

حقحالص لأيه ا1ال؛ رب يول فيها والممريط ويدرها ثلمها والمولِق 
محكمهاا-يرين لب جعلها يحد ثلمث، ؤإف كالخد. في؛ ستحلم، ملأ ثعال، اممب 

اسبما>لااا.محإهم،

مح،إلأإذاساكرارينمحكاة

الواجب■بدلك يلرم فإل واجب لإسقاط تحيل مذ كل لأف ؛ ١٢يلرم فإل 
حالات!ثلاث لها أله المصارت إد0أ ا ١ ] 

فيهافليس ميجل الأؤ أوبمغل بإتلافه، تلنغ إذا الصلاح بدو محتل الأول! الخال، 
الزكاة.فعليه الركاة مذ الفرار بإتلافها ينجد لم ما زكام، 

بتقريبكال فإل اجرين ف، وصبها ويبل الصلاح بدو بعد ثلمق الثانية! الخال 
عليه.زكاة فلا يكذ لم ؤإل الزكاة، ضان فعليه منه أو5عال منه 

الضمانفعليه السير ؤ، ووصيها الجريد إيوايها بعد ثلنن إذا الثالثه! الحال، 
٠تفريط ولا ثعد بلا أو تفريط أو منه يتعد  vL^jمواء مطآما، 



^قضاه1نيضصاسمماسبجينل ٢٦٠

قفل

ووتتإ الصلاح؛ بدو عند اؤار ءموس مذ يبمش أف للإمام وينتحب 
محرصتثوذ إل وواحه بذ افب عبد يبمث كاف . البي أل ه.بمثا عائثه 
رواْأبوداود•علتهم 

يالعب م  o\Mاش رئول آم مال: أسد ين قاب وهن 
^^ظزكاةامهما-وواةلإوداثذ•

إنهيوليه ما يئعل ذهوزلأي عائثه واحد حارص ونحزئ 
زاحداكام.ايتهادة،محازألبجو 
١^ماةاكانت ءإِن قوة، ^١ تيم، ه ثنوأب؛، زبموأزهوذ 

يابنة،ينقل رطة يكثر ما منها قئتلث، الأنولغ لأف حدته؛ عل ثؤع كل حرض 
متمردة،مجرة كل حرص ■حيوبئ واحدا يوعا كاثت، هإذ دللئ،، حلاف، ؤمنها 

حمظهابئ وةيثْ الزكاة، يدر ائاللث، ضنأق تمم واحده، ذمحعه ا-اثمع حرص وبثن 
الممزاء،حق وصنان فيها ١^۵٠^^،، وبئذ ايداذ، إل 

تفريطولا شرثعد يلملم، إذا يعني: الثانية؛ كالحال الثالثه الحاو أف والصحج! 
ئنتحمهاإل دئعها تأحثر ق لأذ إذا إلا أماثه، يده ق بسلم، لأما عليه؛ ضاف لا فإيه 

الضمان.فعليه 

جومولا بمتني ليس وهو سد.ه الدي الماو هدا لأ0 يقص؛ لا الثالثة الحاو وق 
كالوديعة.فهو 



٢٦١اة)بمببماةاسمُاهاد( ممبالزد

ملتسئزلكوه، الممزاء لأل كثر؛ أو مل مي يوحد ما زكا0 لعلته حفظها امحار لإل 
بالخرص•المثزاء حصة صمى احتار ؤإن منها، حمهم مذ أكثر عليه 

شرمحط،مولث مالثوو محمله، يغوى ا-قزص، ق الثاعي علط ادعى ؛ن 
١^شرلأمم؛ظإي،مح ئِن 

ثصثرملأ ^، الزكا٥ لأل قيث؛ ثو)^١ مهوي أوثلمث، يتصوف، 1ولم التصؤف 
ا.كالوديعةا بالشرط مضموثه 

قفل،

أتياداعئإل الحاخه زلأن قاص،، لخديث ^١^!،؛ ١^ زبجٍش 
وعنامحدجا،أياي 3، واجهاي لظهوويمتؤا، محذ؛ وحرصلخا ومح(، 

ظزنلإة الز;ثول لأن ^1>1، و ص ؤَلأ ي، 3، با>ص يبغ ولب 
ُ.منلإمرتيل ثجرj 0، مممري( 

حقوماز فيها التمزق ومتن ا-بمداذ إل( حفظها بتن كيل بالركاة عرمه إذا [ ت١ 
منذلكذ يبيعه أف ؤإما ا-ةداذ، هوإل التمريا يبقى أف إما يقول؛ أف يعني الفقراء، 

والتمر•الرطب، مح، من همج أف بلازم ليم، يعني؛ بدلث، كرا 
محثئفمح،ونلمالومخممص

بالقئرلبجا؛;!^١ ١>^، لكون جهالة الززع 3، ؤاذكان لأنت وذلك الماروالزروع، 
اشتراطمع نله ق المستتر الحب بح يجوز ولهدا كشره؛ حهاله ليت قريبة جهالة 
الث،ار•كحرص الررؤع حرض فإل إجاغ ذلك من يمثغ لم فإذا البيع، 3، العلم 



سقضامهمنيصالإuمiصبجصبل ٢٦٢

محل

الماو؛زب عل ثوسعه الربع أو اكث الخرص ل يرك أذ ا-قارص وعل 
اطوزيمايا مبجا، ئدبمائ زلأك زالإطنام، منها الأكل يا-بجإل 

القك،ودعوا ئجدوا حرصتم ٠^١ ت . ١^٠ أف حثمه أل دن نهل ووى ومد 
رواةأبوداود•^'٠ ئدعوا الثك تدعوا ءإِلللم 

عنررحمموا د1لث ا-ؤراص بعش إدا ه افب رثول كاف مال؛ مكحول وعى 
ثالأكأوه«ززاة1ومماردإنوا1اوالنروثايا% الأاس؛ 

ءصلا ه اراد فهل أو^؛٤، اهف الخأرض:أغ أف ح ١^ ذكز [ ١ ] 
جلإاقف؛أىثساوكاةأو١٥إلأامحأوسأز:أع،أوأنش 

الركام؟

ييغبل كثها، الزكاْ يأحد لأ بال مأمور الخارءس وأف هذا، الأةرب الحواب! 
أفتحب ومعارف وأصحاب أقارب له يكون قد الماو رب لأف وذللث، أوالربع؛ الثلف 

ثيء.والأقاورسا اشاوف لهؤلاء يق لم منه كلها الزكاة أحدت فإذا الزكاة، 
الحديناهدا من أصح هي الش الصحيحه الأحاديث، أل يزيده ذكرناه الذي وهذا 

منه.ثيء حذف، ذكر يدون العئر أوضمؤ العئز ءكبآئلآْؤئيم البي فيها مدر 
ينعأف للخارص يثغي لكي كاملا، العئؤ موثة بلا يسمى فيإ ت نقول هذا وعل 

النفر،ضم، فيه بموية يسمى وما الثمر، أو الريع صاحب يوليه أف أجل ثى الثلث، 
الثلث،يع يقال م ضمه، أو العفر إحراج تجب، الحديث،، ق حاء كإ 
لماجها•الربغ أو الركاة مذ 



٢٦٢اءرداسنىةسواصر( هن1د،امد

٧^٠^:ي. زالزاطئئ: نثني. اثاو رئ بمب الثخلأت ي: 
يعلى:ثم•ومذ الأمواو أوثاب 

ه،ثلأكيهمإ،ئل
حاز.دلاث، هدن ورك هحزص، حارصا اناو وب هأحزج عليهم، محرص لم 

س؛ث'نلأمحثظبماا'ا.

فنل

محثزلإابمينفصأزهمء،أني
أصق^ul، ما مئة هلابخخ1أ مواما0، وحب النثر لأف محهلعها؛ جاز الثثزة ثمة 

هوكإ فيها، حمهم اذؤث الثمرة؛ حمظ مذ للممرا:؛ احظ الأصل حمظ ذلألأ الماو، 
محا،ئوقإشخازمحائها.

زديءكا-قمري،زسة أو زبيب، منه نجيء لا بما، الثمزْ كاب نإف 
همةم1ثوكامتالأ؛غازمملئث.َ

و}ِؤطتشلان أخدوا الززغ امتوى إذا ١^ أهو أة العادة جرت ء ١ ] 
الزكام،منهم ثزحد لم ؤإف اأحالوْ أف ثأس فلا العائم به جرت هما الفريك، هدا وأكلوا 

وسّاتحالعادة عل عئري فإل العادة به جرت ما لأف وذللثط ثؤي، تحا الركام ويوحد 
همها•

للحبمواب.وهوأهزب ارالتحفيفج،، ت نسخة ق ]٢[ 

هإذاوا، يكون أف لاينكن رئب ؤيوجد التمر، مى نؤغ معروف، هدا ]٣[ 



^قضاه1همنيصاسممأسبجءاا؛ل ٢٦٤

عش.ثص أخمن ويكرأف يابمسا، دلك حمع ق الرلكؤ مدر وعليه ابوبي؛ ماو 
juj ٠۶^١ :، ijZ:طزمهى؛ ئزلكؤة السناة لأف ذبك؛ لا

مالخا١لجنس شر 
iitjابدادباوص، مز ١^ اه زب ثماتثة الأاعيين ثقخو 

الثمنهومسلم ؛، JlS^Lجدها بعد الثمنه مماسمتؤ وبتن منفردة، ثجزات وصس؛هم 
^١؛،٥١١نهافي ٠Jويمسلم وبنيه، ابداذ مل أولثمْ لمحالك بنتها وبتن الممراء، ِفي 

١^".ئأئث' يبجا، لأنت سي؛ ص الماو ئإذا؛اءانث، 

الذيض الياد ذ م.مئا ارث.لإ، اوغ عدا ثان فإذا دلاثوم، لا:مع بز 
أراد١^^،.

رمحلبابدلاهرج محورأف القاصي قوو مثلاعل يمحتي أصح، ٠ ئولءالقاصي؛ ء ١ ث 
الزكاةبوجوي، مننا إذا العب وكيلك ممرا، رطثه ينق لا الذي الئحل هذا ؤ، الم عن 

الركاملأف رطا؛ عشا الركام يمج أف بجور فإثه الربيب، منه يأق لا الذي لعب اق 
والقشر.العي بتن مواساة وجتت 

صدقيهذه لاعامل; ومال ا،لالك ء؟ها إذا وأثا نمنها، مل كان إذا هدا ]٢[ 
وقال!صدقته، الرجل شراع عن نبي الم. لأل ذلك؛ بٌد بجرتبما أف له يجوز لا فإثه 
ظمملامحبي،:شيمموئjدئؤ،<امّ»إن 
١(.٠ 0 والإنصاف)٣; ٥(،  ٦٧الكبم)Y/ والترح (، ١ ٨ ايض)y/ انفلر: )١( 
٢(، ٥٨٩رقم)لزوجها، واالرأة لامرأته الرجل ب باب وقفلها، الهبة كتاب اJخ١رىت أحرجه )٢( 

منرنم)مآأأ؛/ه(، والهبة، الصدقة ل الرجؤع تحريم باب الهثات، كتاب •سلمت وأحرجه 
ة؛ئنبمحا.عباس ابن حدث 



٢٦٥اة)بمبزئ1ةسموامار( هن1بالذة

ك1ها^٥ ١١فالقين للفقرا؛، أنفع القيمه النخل! لزب قال العامل لوأف لكن 
ؤإذامئة، خمس فالواجب سمى؛مؤ^ مما وهي الأف عثرة اوي نكاستن، فإذا بقيمتها 

العامليكون أحيايا لأيه بأس؛ لا طب وهذا ألفن، فالواجب بمؤُؤ ينمى لا ئ كانت 
الئمر•فيه بجي مكان عنده ليس 

العاملرأى فإذا القد، الال، ؤيريدوف التمر يريدوف لا الفقراء يكون ربا وثانيا• 
ثحله ٥٣ييع الثجل أف ق الأف عندنا معهودا كان ما ذلك ؤمن معل، أف فله ذللثج 
دمثما نقول! بل للفقراء، لدئعه اوثّوفي من وا يشري أف يهلث لا فحينئد كله، 
والعئزينمى كان إف العفر نصم، الثمن مى تمج فإيلئ، كله ن،ئللث، يمن؛ بنتا 

هللكل الئاعي. مليها إذا فيا القيحه همخ قمار ه بلا ئنثى كان إف كاملا 
لالثاءيطوها؟

لمصثحةكان إذا وكيلك، بأس، فلا للفقراء أصاغ ذللث، أف رأى إذا ثعم، مول؛ 
محءندْإلأ؛سامم،ذقول;؛،>L،^ المالك، 

القيمة.مى الزكاة العامل يأحد أف بأس لا 
ثزئن،لا الذي والعثت، يتمر، لا الذي الرطب، إل يقول! العناء بحص مسألة؛ 

هد.ايقولوف: الوجوب، الذينأتو0 الفقهاء لكن الفاكهه، يشبة هذا لأف زكاه؛ فيه ليس 
له.حكم لا والنادر التنته، ل ربثبا يكون وانه الرطب، 3، ينير ايه أنله 

نأفومهأك،ريالبجماتاويقالقائل:فيزكاة فإن 
الثياب؟محمثهاثى 



اسقضاهانيهمصالإئماسبجضل ٢٦٦

شد

اجوبرثى ثابتا، إلا ثمرته مى الواجك، إحراج قور لا دلك عدا وما 
عئزهأحرغ واحدا ثوعا كاف لإل الإدحار، وحاله الآكن1ل وئت لأية مصمى؛ إلا 

ن1للكذأواةاأخنجيه. الئزلكء يخزلإ ١^١؛ لأف نيئا؛ لكذأن خدا م1ئ، 
بدلك•

١^٧؛عن ا"تي إحراج تلن؛ ولا اه، عن ^؛ ٥١إحراج قور ولا 
ثئقيص.إل عقاج لأ لأيه هدا؛ ل متمه ولا دكزثا، تإ 

الونط.من أحد واحتلافها، الأولع لتكثزة دلك ثى إف ابوا-ئاد_ا! ومال 
قدكزثا ج المصل؛ واب ولة حاز، الرديء عن ١•^ المال زب ؤإذأحرغ 

الئابما١ا.ءَ-اا1اه 

بالثياب•ليس بالقدين التعامل الناس محن الأصل لأف محوو؛ لا فالخوان،ت 

ا-قزص؟مشكوف فإ0قالهائل: 

^!١.^^١أممت ضاب:إثاملألضنإذابمأبهاقئ، 
تلأتة؟يا إذا هل قائل: قال فإن 

لأبم5نطُ.لأنه لأمأحإذا^١ ذ\.أوب: 
كلثن تزج إثه فقال• امحاو، زكام محرج كيف نهق أف لآأهأ؛ثق المؤلما أراد ا ١ ] 

تحبفإثه الحإم أم وفيه ثمزاء، وفيه بزحئ،، فيه البمثاف هدا أة قدزثا فإذا بحصته. نتع 



٢٦٧ه1بادوىة)بابنىةسمواصد( 

محل

ئيتيا كال ؤإل حه، عثر أحرغ رب يا ؟كذ لم دإل الريتون ناما 
يمحيَلأثث أنصل؛ كاف \ Sjjأحرج ثإل الخبويب، كسائر جار، حه من ئأحرج 
رالإدحار.الكنال حال ر؛هرجهِفي موسه، الفمراء 

الحإمأم ؤمن زكاما، وحدها الثفزاء ؤمن زكاما، وحدها الرحئ من عرج أل 
المشهورهو هدا منها، زكاما هرج فإيه ثؤع من واحدة نخله لوكاث حتى كيلك، 

زكاثهمع م من همج أف وص الأنوغ ك-رج إذا إيه العلم؛ أهل بعض ومال 
يجئه'إحراجدلا العقب، إحراج يلرمة ولا الهكب، تنرج فلا الونط من همج فإثه 

ي'
الناسيعص معله ما وأما الأول، مى الصوايت، إل أقرب ايه ثلث، لا القول وهدا 

١^۶،؛،الؤع ابؤ؛_ ق وعثرين ابيد الثؤع بن اقة ل ثانتن البتاف تجد عندنا 
تعال؛اممب لقول الزكام؛ محزية ولا حرام، فهذا الردي؛ النؤع ين الركام يزج 
٢[.ه فيه تنيضؤأ أن إلا بماحذم ولنم تنغتون ينه ألغيث ئثعوأ 

يتهثدز القينة مى أحرج إذا لأيه القيمة؛ ين همج أف ئؤ هدا ين واللامه 
الدمة•برأ فبدللث، القيمة، من أجثج ثم وجيي'ة، روييؤ البستان كل 

(.٨٦والفروع)؛/ (، ١٢٢ المحرر)؛/ نظر: ا ا



^قضاه1ضفيصالإئماسبجءن؛ل ٢٦٨

فضل

ذمتهَفي لكنت إل الزلك0 لأل ولكنه؛ وجونم، بعد سعة و  ٧٠١لرب ومحور 
شربث ظق لكثه لأئاو، ظثش ثإذ لكلدنن، ؛ JUل ١^ بمثع لإ 

يوفعيه فزلكئه باعه هإف الحناية، لكرش مه يمثع يلم احسارْ، 
الولميُه'^١^٧ ديلوثهإحراجها الئري، 

محل

والعشررثبجا الخراجِفي عئوْ، نمن أرض ثل والخراجِفي العفر وتمحع 
تحتانحمان ولأٍا الإجازة، ق كالأجزة ئهز الأرض منيه الخراج لأف كها؛ عق 

الخرم.م \حثؤ الض. ق زالقنة كالكئازة سنان كخن، 
نوءِفي دين الخراج لأل ص؛ ما يرثي ئم الخراج يودي الخرق-ئت مال 

اصرويمحىولأدكننامح1
محُلأمح،خ،ملإثغثالأا.

ت١ايعنيالإحراج•

ينع؟لا أو الركاة وجوب ينغ الدين بأف القول عل محي هذا لعل ل٢ا 
ومنهمهبؤاط قالات مذ منهم ثفهإمئ، للعل،اع أقوال ثلاثه ذلك ل أف ومحن 

هوما لكن اكاطك• والأمواو الغلاهرْ الأموال ب؛ن فرق من ومنهم ينح، لا قال؛ من 
ا>اج؟



٢٦٩ةت1بالزىة)بمبزىةصواضار( 

ُينيقسمها أف ُين عوفيها الإمام قاف عنوة البلاد فحت إذا الحواب! 
يده،ل ص يثإ يوحد مسثمرا حراحا عليها وبمرب السلجيرا عل يوبمها أف وبتن 

٠،فيهار حق لهم الأو يوجدوا لم الذين المسلمير؛ا لأف قال: وطقهه' ا ^١ فعله والثاف 
لأفالأراضي؛ عثموا والقوة~ بالسيف ت يعني ~ عنوة أرصا فتحوا فإذا هذا وعل 

حراجاالإمام عليها صرب إذا الأرض فتبقى ا،لزارغ~ —هذه لالمسإميرث( تكون الأراضي 
ه:ضيلوضظلاوكوط،هذاهوالخراج.قال أ0 

والخراجهوالزكاة، الذي العثز وحراج، عئر الخراحق الأرض ل فيجثؤع 
فإنالمحرم فتلمه إذا المملوك بالصند لذلك مثلا وصزب المال، بست، حى هو الذي 
أفتوهين ض تت1 مثل ^٢٠ ٠٥متعنئ١ ٠،;؛،^؛ تنث ت تعالى اش قال ك،ا الخزاء، علميه 

علؤ4>رثأ الحرم الصيد مى فالغزال شحص غزالا الحرم نل فإذا لالأئدة:هآا 
الخزاء،الغزال هذْ ق نجب نمولت لها، ماللئ، شحص والغزال يفتلها، أف ايحرم 

حطأقتلها ولو ضإنان، فيها فاحتئع للاذمي، حى المثل أو القيمة ونجب، ممب، حق 
نمنتسدا منتمحر ئئفيق ؤو*و تعال؛ لقوله جزاء؛ عليه وليس لمايكها محمئها فعليه 

ت1ثلينأشه.

أحلايذكر ولم اث أثرك U أنرك الأرض رب نال إذا باب المزارض، محاب المتاري: أخرجه )١( 
والزرع،اضر من بجزء وانماملأ اياقاة، باب ا،لزارئ، محاب لم: وم(، ٢٣٣٨رنم)معالوئ، 

رهبم؛ةا.عمر ابن حديث رقم)؛هه؛/أ(،من 
(،٢٣٣٤رقم)وزارمحهم، الخراج أرض الض. ، أوقافباب ازارعق، محاب البخاري: أخرجه )٢( 

خ؛ؤوبمتءا.عمر ابن حديثا من 
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محل

يثلأمحمحيِفياهمبجا؛
لئلالهي؛ ئكنة؛بجا ناط. نو١^١ نا قاى ، ٠٥١م عي من ابمي 

شؤ،إلإنماطاؤلكة.
إنندا سل الخلال اخازثا لدلك. ^١٤^؛ تشئوذ زثنئ: 

عليهمصوعث ثلداهم عي إل امحروا لو كنا علتهم، *؛^ ١١صوعم، ا>نروغا، 
ناثؤخدمناسينااا.

١^^حاث ب بمتن الزكاة لأن ، ^٠٠٢نئن ^٠ ه الأئل، ص ]١ا 
إثهئن.غوهلم ما أوو قال: اليمن إل لثاثثثه حبل بن لناذ الئل. قول بدليل 
اللتأو ياعلمهم لدلك أجابوا هم دإ0 اف، رئول محثدا وأو اف إلا إل لا أق سهاد0 

أفيأغلنهم لدلك أجابوك هم هإذ وليلة، يزم ؤل صلواتِو خمس علبجم املاض 
أهلفهزلا؛ فثئلب، عثاذ0 ١^^ أة عل ذلك فدل صدهه«را' عليهم ائلأض هد ١^ 

فالصوابسلئوا؟! لم وهم الزكا0 منهم ثأحد كيف الزكاة، منهم ثآحد لا الدقة 
^هأنبلما>اغوضنيياؤكاة.الدغناأ'فيهدْ 

الإي،ان،كتاب ومسلم: (، ١٣٩٥)رنم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب الخاري: أحرجه )١( 
ق؛هبمتمح.هماص ابن حديث، من ٢(، ٩ / ١ رقم)٩ الإسلام، ونرانع للتهادقن الدياء باب 

(.١١١والفروع)؛/ الهيابة)ص:هما(، اننلر: )٢( 



٢٧١ممبامىةربمبزك1ةسمداضو( 

قفل

ررأفجدْ عن أمحه، عن ئم، بن عنئو روى قا النئز؛ الغثل وِفي 
منقربه قرك، عئر كل من العتل، قنُب من رمانه يوحدِفي كاف ق الم رنون، 

ابوعبئي•رواء أونطها® 

رواْئربه'ا قرب، م ثل ل العتل ُرو الئي همال مال• عمر ابن وعن 
اتابثدا ي زلاصغ نماو، إننادْ ذ اليذي: ز3او زالمحذي. أثوئاثئ 

يكنهكيلك رطل. مئة زالقزبة قرب، عثر نصابه يكوف اف هدا وممتصى 

الئقن•ل غا مدروا او القزُب قدير ل المءُ 
هرى،أقراق عثرة ِفي مال،• الرنري لأف ^١؛،؛ عثرْ نقابه أصحاسا؛ ومحال 

وحكنرطلا، مرق المنى الالجثد*ت ق والماضي حامد، ابن محماق احتلموا، ثم 
المزيىالعزق أهو عئد واآثهور رطلأ. ودلأزل ستة الهزيى دالت انه الماخبى عن 

تمحل١ا.م ستة وهز م، ^زلأه 
لا؟أو زكام العسل ق هل العلعاع بين حلاف فيها المسألة هده [ ١ ] 

أنهعنز عن صح قد لكن ثظز، فيها ه البي من المن*كورْ والاثار 
ياحدأف أراد العسل صاحب أة أوعل زكاه، انه عل أحث0 هل لكن ؛، العنزا أحد 

بابالزكاة، كتاب والنسائي! (، ١ ١• • ٠ ) رقم العمل، زكاة باب الزكاة، كتاب أبوداود! أحرجه ( )١ 
رمحهثن.جيم عن أبيه عن شعيب بن عمرو حدث من ٢(، ٤  ٩٩)رنم الحل، زكاة 
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الزكاة؟غر بسبب هذا مته هؤؤيتنئ عمر 

أفإذ والزرؤع؛ الثإر مى الخاؤغ يشبئ لأيه العسل؛ ينش أذ ثك بلا والاحتياط 
الهسل.منه وء؛صد يحلا بجع أف إلا الإنسان عل ليس برم يفيه الكلثه 

*ء 1* 



٢٧٣اءربمبنئةالأسمحاس( مم1بالذك

uU  وايفهثؤريء
ا *ء أ* 

ولاراكصثه آلدهب ذمحروى ؛ ٧٥١لمول واجإه؛ وهي 
النصوصى،من ثدكره ولما ٣[ ٤ ]اكوة! ه أبيِ بمذادا ذبنره_م أش سبيل ينفقوم—اؤ، 

الئانتئا"ا.ئأ؛ءا ٧^٠، ممJان زلأي 

الئش_ايلزووؤيصاب يرئآ، يق الورق ييماب قاف، إلاق ولاركام 
ص:ائ.ق' ض ط؛، ص أج، ض محب، ءوتن ة مالأ؛ 

ينائب،نلأمضبجبنمظق.نناة
َُْم  عبيد.ابو 

زالأمماث1زاهمالإهم،

قولا وألفمحثه أللهب ذمحردى ؤوأؤ-ت ت تعالى قولة آ ١ ت 
يمممهالا أن الأية فئزئه كنزها معنى [. ه آلؤِ يمداما دبن/هم أش مهل 

الزكاة.هو الأمواو مى افب مجيل ل ينمق ما وأعظم اممب، جيل مل 

اج)الدين( لأة ياي الفائ اقونت i \وو بمدف ؤوثنهم وقولئ: 
ملهيأتني ^۶، ١٠مثالهم؛ ل اضوقن كمول العموم؛ ل النزط يشبه موصول 

حازعمومه ق الئرط انم الموصول أئبة لثا لكن درهم® له يأمحي ررالذي والأصل؛ 
انتراواوبالفا؛.



اصضاهاشنيصالإئماسلأضل ٢٧٤

مثامحلبع؛ربجبلازعثرة؛بجاتجه م ورف اق 
فخررلإس ؤلخونه و1حدث،، فه؛ رلك0 محلا ممرا النصاب مهس 

يرمنا.أرثعوف والأوقيه صدمه،؛ أواق حمثة دوو 
نثخم.فه؛ زكاة لا الخزي: كلام ظاهز زالخقي كالحبه كاذتينا ؤإذ 

سالأشل،بجزصالحزونائزد1و 
\ثت\لإ}

 P،امحازثاجنتان. لأي اشاب؛ إمحاو و الث إل الدفغ زلا
الإور._،.نصانم، واماق نصاي، لإحتلأف ااءثورس، وت؛ن ينهقا وفزى أبوتقر، 

^^محققة،محاكومابما.

دراهمعثرة كل لأف مقالا؛ وأربع؛ر( مئه بالمثافيل الدرهم مثا فتكون [ ]١ 
عثرورتفهي دينارا عئرين كانم، فإذا مثهال(، دينار الدنانثرهكل أثا مثاقيل. تبنة 

وحمثةمئ حمس الغرامايتط ق فهي مقالا وأربعوف مئة درهم مس إف قلنا؛ ؤإذا مقالا، 
غراما.ؤتسعوف 

ملنرجمرقدره قد الشنع دام ما الصواب، هو آ الخزة_لر قول أف هز ١١٥١١]٢[ 
•تحاسيد،التمييز أف فالصواب ممرا، ثمنهقا يكون قد الحتتي أو الحثه ولاف وقالير0؛ إل 

ولتسهمسا•
قإلا اشاك، مل، ق اض إل لأثقلم ١^^، أف \لأنئ الصحيح ]٣[ 

)ا(خمرالخرفى)صه؛-1أ(.



٢٧٥ممو،الزىءرببزىةاسداس( 

والقصةفالدهب للتجاؤة، يبوونما الصيارعة أم_وال لأن وذلك الصيارمة؛ أموال 

بجارة•عروص 

زكاة؟عله هل دنانير وعنزة يوهم مئه مالك رحل ذلك; مثال 
نصانماؤنصفح الدم، من نمام، نصم، م1كا لأيه الزكاة؛ فعاليه والص_لم يلنا إذ 

الفئةمن نصابا يمللث، لم لأيه عليه؛ زكاة فلا الصم بعدم قلنا ؤإذ الفئة، من 
نصنجيلغ *ئ عندها امرأة كانت، إذا ١•^• ق يأق وهدا الله_إ، من نصابا ولا 

حبيها؟تركي أذ ءليها فهل نصانما ، نصفنير دراهم وعندها نمام،، 
الصميعدم ملتا ؤإذ نصاب، محموعهإ لأف ئزمحئ؛ أذ وجن، يالصم ملنا إذ 

أفمعر الحنطة، إل يصر لا الئعيز أف بدليل صم؛ لا ائت والراجح• عليها• زكاه فلا 
إلبعضها فيصم الشعر وأنولع الحنطة أنولع وأما طعام، كلها واحدة، مقاصدمتا 

واحد.اينس لأل بعضن؛ 
لدليلين!اشبمام،؛ تكميلر ق القمة إل الدم، يضم لا اثه الراجح'• القول، إدن• 

•ونظري أري 
مملضألاكئإذالمخكزافلأزكا٤فيها،

>رأواقا،يعي ا صلنده«ر ، ^13خمثة دوذ فخ ررثش فيه زكا؛ فلا كدا تلع لم ^١ والدما 
أحذثافإذا الدمؤ، هي والدنانير صددة(ا ديثارا عشرين دوذ فيإ ®ليس الفئة من 

رنمالزكاة، كتاب ت لم وم(، ١٤٤٧)رنم الورق، زكاة باب الزكاة، كتاب البخاري; أحرجه ( ١ر 
)?.قنئ.الخيري سعيد أي حاJسث، من (، ١ )؟U؟/ 

ق.بممحا.العاص عمروبن بن افه عبد حاويث، من (، ٩٣)Y/ الدارممى أحرجه )٢( 
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يقمثم نصاثه، من واحد كل ييحثب بالأجزل ■^ ١١إل أحدمحا ويقم 
.١^١٧كتائر تحوسيا هلا الزكاة;ئئُاّ لأو ^1^؛، إل 

منهقاثالاحر،الأعل قيموم للمهماء، أحظ ذلك كال إل يصلمباكسةة وعنه! 
مناعا0وكاتما؛ وحنت درهم، مئة قيمتها دئانيز، ؤتتعه درهم مئه م1اك، قإدا 

محأسةصرر، عتر من تجرأ لأيه لحساله؛ النصايت، عل الرائي• ونجبِق للفمراء، 
\ع%}

لا.أو الأحر اينس مذ عنده يكول أل ءريى فلا العموم ^"١ 

اشاد،صل ل آشر إل ك،الأبملمالي يقاو: أذ الفري الدليل وأثا 
^لإضإلاثفيصفياشانم،.

عندهوالصمؤأ تحارة، عروض الصيارفة أموال لأف منشاة؛ الصيارفة وأموال 
أين.أف أريد لاق لقال: لماذا؟ لوسألته وفصه، يهب 

بالقيمةيصم فهل تقدم- كعا مزحوح -وهويول بالصم قلنا إذا بمي ء ١ ت 
أوبالأحزاء؟

بالقيمة.فيصم عروصا كانت، إذا إلا بالقيمة، لا يالأحزاء يضم اثه الصحيح 
يتلغلكنه الدم،، مى نحاين، وربع القصة مى نصاُت، ضم، عنده ذلك،! مثال 

زكاة؟عليه فهل بالقيمة القصة من تصاب نصم، 

بالتجةقنا ؤإذا عليه. زكاة فلا »الئلم؛الأحزاء« قنا: إذا الخلاب،، عل الخوان،: 
مننصانم، نصف عنده ومن للتجانة. لم؟كن ما بالأجناء اثه والصواب الزكاة، فعليه 



٢٧٧هن1بامىوربابزىةائسراس( 

مننما!._، )نصف القصة من نمايت، نصف ساوى الدم، مى نمالت، ورع القصة 
محملفهل درهم، مته ساوي عنده الذي الدم، من اشانم، ورع درهم( مته القصة 

بدلك؟اشاب، 

٣تالما: ؤإذ زلكة، فلا ءوبمإ قلط: إذا الخلان،، عل الخوابح: 
مراتسؤ:ثلاث الأف عندنا فصار الزلكة، فعله بالقيمةا، 

اشاكه؟وهملة القصة إل الدم، أئلأ:هلبملم 
لأماالصارية؛ أموال ق إلا قب لا اثه والثا-جح: حلاف، ذللث، ق الخواب،! 

الأعيان؟أوباعتار الفتة بامحيار ثصأ فهل بالصأ ملنا إذا ٧^١; 
العين،يعتبث قال: ويعضيم القيمه، يعتمث قال: هبعضهم خلاف، هذا ق الخراب: 

درهم،مثه ءندْ رجل لكم• ذكرُت، كا والثالا بالصم، قلنا إذا بمي هوالصواب؛ وهذا 
ملنا:فإذ درهم، مئه يساوي لكنت الدم،، من محايت، رع وعنده نماين، نصفح هذه 

لأثهزلكه؛ فلا منا؛الأعيان ؤإذا الزلكة، فيها درهم متثا عنده صار بالقيمة® ®الفر 
الزلكة.ثلزمه فلا نماص، أر؛اع ثلاة بمي يماب درع يماب نصم، إلا عنده ليس 

والفئة؟الدم، ١^١^^ تصر هل قائل: مال فإن 
أوخمنتةريال، عليها: مكتوب لاثه فصه؛ Jعث^رها الورقية التمود فالخواب: 

فهيريال، مئة حمال أو ريال، مئة أو ريال، خمول أو ريالأُن،، عثرة أو ريالأُي،، 
باكصة.ملحثه ثنتر 
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قفل

.)ولإئثئابيزثاةمحء:
العئرينزل ذزام، ئ المجن و يحث اشزوئ، \ذوذ\؛وإ زاوة: البخاري. 

قالاذئاو.

أفإلا جيه، بى مع م وص وام، الرديء ص واجي م ص ومحج 
الماشج.و يكزن! ج ي:، من وخد ١^١٤ لإكثزة ،؛ iijSثق 
بمدرزاد حمد عن رديئا أحزغ محإف أصل، كاف الرديء عن ا-ئد أحنج ؤإف 

ا.وش' الثد بق ربا لا لأنه المصل؛ من سهنا ما 
بلمحزئه، ملأ البهرجه أما الصحيحة، عن اقكسرة هداِفى المائي* ومال 

ممال.فه أحزجه فينا زلاثزحع ض، إحزاج يلزمه 
إلأحدمحا صم عل بناء روايتان، الأحر عن النقيين أحد وِفي 

منالزدك الدراهم عن زاد فإذا ء،جل، ه حى فالزكاه افه، بدلك يعني [ ١ ] 
حرج•فلا جنيها 

'حا،لؤلف كلام فعل الدف، من حل امرأة محي لكن فإذا ضلا، هدْ ]٢[ 
الدمس،عن القصة ؤإخراج القصة، مناب نائه الدراهم لأل الدراهم؛ من ثنج لا 
الصب.ثدم الصحيح لكن واحد، م يكوان فإمحا بالفب ئلنا إذا إلا يجوز، لا 

مثساويهسوارا أربعين تحدها أف قدزئا إذا ت تقول -^، امرأْمحدها الآل1 اث^ئ فنمى 
محرج؟ماذا والوزن المنة 



٢٧٩كت1بسةربمبزكاةسواس( 

والقصةالدهس، يدر يير حتى فيه زلكه قلا منه، معشونا م1الث، ومن 
وءه_رج؛ينظهن أف وبئ لثمئ،، شتكه؛ بئ نؤ بلوغه ِق ئلث، قإف نصابا، 
١^^١^طل 

قفز
تاب،قأثتهت للأتج،و، ممدة لأبجا زاللأبئ؛ اواهر و زكاة زلا 

البدله،زةزامزالاث1ة.

رلكْفتها نجب اشجازة، يهنكعروص الملوص وأما 

محرجأف يمكنها لا أحيائا لكن القيمه، محرج ولا واحدا مزارا محيج ابواب• 
فحيتثدالزكاة، بمدر يعص عن يعضه ثيءمممصل عندها ليس لأيه وذللث، الدمج؛ مى 

هووهدا القصة، ْى ومحرج القصة، من بقيمته الحنب فتمدر القيمة، إحراج إل يصهلن 
الديءليهانملالآل.

يعشفد والقصة الدهس، أو الممود أف من عزفهم ق سبى ما عل بناء [ ١ ] 
فيها،غس ولا منمبمبطة فالأمور ض— والحمد — الأف أما منه، ليس ثيء فيه ويدحل 

معزوقه.كلمها وعشرين، ناجي وعيان عثر، عياوي،اييه الدهس، ؤ يعزف
وأثباْوالألماس زالثمبياا الحزاهر ق رثاه ررولأ \.إؤئن1< يهول، ]٢[ 

للامتماولأمانحده رر وهوقوله! صحيح، غ؛ئ التعليل لكن صحح، ا-محم هدا ذللثج، 
والأصلفيها، الركاة إيجاب يرد لأدهّلم الصحيح! التعليل بل المدلأ،، ثياب، فأئبهتج 

اثهمع الزكاة فيه يجس، امأ هو فها فهومتثص ذكزه الذي التعليل وأما الذمة، براءة 
للأستمال،.معد 



اّدبذحنبلالإمام ص ي الك1هم هلي اتسق  ٢٨٠

قيها،الزكاة إيجاب :رذ لم ه هذا؛ ي الزكاة يجي لا بماو: أن ^١^١^، 
الدمة.براءه والأصل 

للحمل،الناس يعدها التي العوامل الإبل بذلك يريد الماشخ* ®عوامل قوله؛ وأما 
لأففيها؛ زكاة لا هذه يدوما الي والإبل التمر أو عليها، الأمتعه تئملوذ 

غثرذلك آنبه وما والحراثات العوامل ي والثوم ^٢، ١١الركاة وحويت، ثزط مى 
وجبتالرعي عل تعيش ولكثها عوامل، ماشيه عنده ائا إنأل لوقدر ولهذا موجود، 

شروطمن شرط ممل لأيه ولكي اسعانثv، لأما لا العوامل ق فالعثه الزكام، فيها 
الث'ض.هو واJثوم الثوم، وهو الركاة 

القيثة«رثاه ف؛ها يجن التجازة، محروض »إتما فيقوو الفاوس وأما 
كثروضهذا والقمة الدم، غم من المعدي القد يعي القروش، يعني الفلوس؛ 
مداكائن، ؤإن مطلما عروض الفلوس إف لآذهإ؛دئ: الفقهاء قال ولهذا التجاؤة؛ 

للتجانة.يعد لم ما فيها زكاة ولا فيها رثا لا عروض، لكنها م1تعملأ 

الناسلكن قمة، ولا دما ليستؤ لأما الممديه؛ الأوراJ الملموس وينجه 
هلالحلإء بين حلاف محل وهذا والقصة، رالدهسا يتحامالول كإ ما يتعاملول 

كتاباالعاصرين بعص ألف وقد بالفلوس؟ أويلحى بالقد يلحى القديه الأوواى 
انتصارالهذا وانتصز ، الملوس( يعملة الأئواط أوراق بإلحاق التموس رآقيأ مئاه 

هذالكن للتجاية، ثني لم ما زكاه فيها وليمتؤ الئثا، فيها تجري فلا وعلته؛ كببمرا، 

ه.١  ٠٣٣ سة ب،روت، ق الأهلية وا،لطعة طبع الحرام، بالمجد المدرس الخطب لأحد )١( 



٢٨١ةت1بامىءرئبزئةسسواس( 

قفل

يتخذهوما كالأواق، محرما أوالقصة الدثب مى مصوعا نصابا ملك ومن 
والدواةالصحف، وحليه الدهس،، وحائم وثحوْ، الطوي مى لنئسه الرجل 

ينلهدا لأف الزكاة؛ مميه النجد، وثأنير واللجام، والمح، والملمة، واآحترة، 
ةئأ،قللمبجخدؤصض

والقصة،..................الدهس، مى المنثادة الئناء يؤ متاحا كاف ؤإل 

يوفالنسيئه ربا فيها عقري وأيه الركاة فيها أل ت والصواب، صعيف، نفلري ق القول، 
المصل.ربا 

الثثوس؟محا ؛>، الركام هرج أف محور وهل 
العروض،ئ محج لا ٧ منها بزج فلا القيمة، زكاه مها تجب المؤلم،ت يقول 

ليساض كان لئا ذلك، حلاف الماس ذل لكذ الفلوس، ثن همج لا فكدلكؤ 
الفشريعهلول وقرشي، قرش عل الركام ينطوف كانوا اليوم عندهم ما الدئيا مى عندهم 

العضثئذُبل علمك، ة يالأ اص لوتمم والأن حدا، وبجع ز>شين قرشا 
الاسأل أدركث، وانا يمل، ما ؤإلأ مسم أو مئه ينطيه حش ريالا لنمثذ اٌعليك 

الفشئ.ويملة الركاة مى الواحد القرش ينهلوف 

الفالوشفيوءتتاصماس؟قائل: قال قاف 
ثني،المعال.نثة فالريالأت فهوفلوس، والفضة الدهن، مى ليس مد كل فالحواب: 

والقصة.الدهب بالقدين يتعامالول كإ حا يتعاملول الماس أف بمعنى 



صضاهاييصاسمماسبجحتبل ٢٨٢

وحويته،وحوشنه، ؤمنطمته، وحمائله، تسفه وحلية الفضة، مى الرجل وحائم 
يميهيت، كزاء أو ممة، أو للتجانة، معدا وكاف القصة، مى ورأنه وحمه، 
يهوة\.ةنتولأ.للجء، معد لأثة الزكام؛ 

الصعن حابز روى ج فته؛ زكاه قلا والعارية، ليس أعد وأل 
شاحانتءو إل الجء جهة ض ئفزوف زه ركاة« راؤزو\الإ مال: أنة 

بعمومالزكاة؛ فيه او عنه موتى م ابن وحش البدلة• كثياُب نكاية تجب ملم 
؛.١٣١

أنام؛إل يشسلم والقصة الدم، مئ الصؤع [ ١ ل 

شكلعل موار للمرأة يكون أف مثل حاو، كل عل الركاء ففيه الحزم، الأول،؛ 
هدهأتد>، شكل عل فلأيه عليها يكوف أو هدا، لبس بجور لا لأنه محرم؛ هدا ينباف، 
بلغإذا الزكام ففيه محرم، هذا دهم،، من حائم للرجل أويكوف الركام، وفيها محرمه 

اشاب.

امرأهفمثلا! أيصا، الزكاة ففيه والكراء، والتجارْ معدا يكود أذ الثاف؛ 
بجارة،عروص لأيه الزكاة؛ فيه هذا الئل ؤ، وسرى يبيعه به قحر حبأ عندها 

أوأعدئهالزكاة، فقيه للتجاوة أعد ما كز مال، يوف بعال قئتص لا التجارة وعروض 
الزكاة،ففيه ها نفعل وأنفمت منه، باعت، احتاجت، كث،ا حليا عندها أف بمعنى للنفمة، 

اىئإلُمالإمأومرْأيزتئاحتامح، ستئءنيصالاز،وا
الزكاة.ففيه إيائى، 

تتحملهحل عندها امرأة أف يعني؛ المباح؛ المجرد للأستمال يكرف أف الثالث،؛ 



٢٨٣اةربمبزك1ةصواس( هاو،ارزد

حيوانصور ولا العادة عن حروج ولا إمراف مه وليس محرما، ليس وهومتاح، 
لوكإ يض البدلإ، فهوكثياب للامضإو، أتي لأنه فيه، زكاة فلا ذلك، ي ولا 

وكفناثنزكاة، فيها عاليه فليس قيمتها يالمتر مهإ فالئاب ثيابا، الإنسان لس 
تنتنملمثلها لئ وا"زكام، فيها ليت هذه كل ذلك،، أسته وما وكاليارة الست، 

للزينه•

يستعملهالالزينه مشائ عنده أوكان للزينه ثياب عنده لوكان الرجل أل ذقإ 
للاسعإوالمعد امآ ق زكاه لا إيه قولنات وجه هذا ارأْ، حث فكدللث، فيها، زكاة فلا 
ذللث،.أوعز فيه باسراف، حراما ليس حلالا كان إذا 

أحمد-الإمام عن -أي عنه موسى أبى ابن خهى الكاو: j دانه ابن قال لكذ 
عاقةوالفئة الدم، زكاة ق الواردة فالأخاث الأخار، لعموم ؛ ١^^١٠فيه أة 

لامصيوفيها.

إلركنت، بل المؤلف،، يه استدل الذي الخدين، ثدكر لم لماذا ةائلت قال فإذ 

يصحلم وما اللمي.، عن يبح لا الحدين، هذا لأف عنه؛ عدلنا اثنا فالخواب؛ 
الزكامفيه تجنا قد امآ إف إذ منعكس؛ ولا مهلرد ع؛ر وهو به، الاستدلال، محور فلا 

به.الاستدلال يصح فلا إءللأقه، عل فليس تجب، لا وقد 

سلرشاد)ص'ما(.عل )؛(الإرشاد 
;ء.بمثن.جابر حديث، من (، ٦٣٦)رقم الحلب، زكاة باب الزكاة، كتاب الرمزي؛ أحرحه )٢( 



اصضاه1يهمهعالإئماصبجضل ٢٨٤

الأحباو،عموم والدليل امآ، ق أي ^؟١٠، ففيه أحمد: عن اكاذ1 الئوايه أما 
هآس سهل ي وث!* ؤآكصته ألدهب يكإزورنث\ ت تعال قوله مثل 

الشريعه،به حاءتا ما حتب عل الله سيل ل والفقه الدهتؤ يتفق أل بد فلا [ ]^:٤٣
يوديلا محة دلا يهب صاحب من ررما ه قوله ومثل لها، فهوكاير معل لم قاف 

ثاوق علتها وأخمي ثار من صثائح له صمحت، القيامة يوم 'كان إدا إلا حمها منها 
سو:زمثانِشاثةسمجهآ، 

وعيدوهدا ٠ الناراءر إل ثإما الحق إل إما سبيله يزى م العباد يقمىثق حص سنه ألم، 
ثديي.عفليم 

الدهبمن حليا لكن إف أوفئة، ذم، صاحبه حم عندها اكي المرأ0 أف ومعلوم 
الذيفإ وفقة، ذم، صاحته فهي فقه، فهو الفئة من حلثا كان ؤإن ذهب، فهو 

العموم؟ين أحرجها 
عمروحديث، مثل صحيحة، بأحادين، الحل بخصوصي القنة وردت، قد إثمه ثم 

غليذلتانمسكتان اثها يد وق . البتح، أئج امرأ؛ أف حدة، عن أبيه، عن قعي-،، ابن 
-؛إافه سورك أذ ار^يؤك ،; لا.؛lJفقالت،; ةذْ؟اا رثاة رراتوديى لها; فقال ئهس، مذ 

؛•ورّوإةأش محا ت وقالت، الس. إل وألمتهقا فحلعتهإ تار؟اا من سوايين 

(.٣٦٩والدع)X/ ٦(، ٠ ٥ الكم)X/ والشرح ٤(، ١ الغي)م انثلر: )١( 
 )X( (.رقم)ا\\\ا٤ الزكاة، مانع إثم باب الزكاة، محاب لم: مأحرجهX
(،١  ٥٦٣)رغم هو؟، ما الكنز باب الزكاة، كتاب وأبوداود؛ X(، ٠ ٤ )X/ أخمد الإمام أحرجه )٣( 

عمروة.بممح•بن اممه عيد حدسث، من (، ٢٤٧٩)رقم الحلب، زكاة باب الزكاة، كتاب ائؤج؛ والن



٢٨٥اةربمبزىةاممصواسأ( ةتابالزد

حايأ؛الز1ع صالة ي والنص اولع، ممالة ي أي المسألة، عي ق ص وهذا 
هواثووألاحي أممي مينوف إنَقبم إدآممووأفيول همدوه ّيىء ف، معم ءن •' تعال لقوله 

ثيءيعاوصه.ولا اء؛اّه[. ]الن

}ءويُ ؤإساده الثلاثه أ-مجة إثه الحدث! هذا عن حجر ابن قال وقد 
حديثمن شواهد وله ٠، صححر إستاده إل )؛ئإس' باز بن العزيز عبد الشيح وقال 

.٠٢١وضرثاتشه أم 
الدهس،من امآ زكاة وجوب المسألة! هده ق الؤا-جح القول يكون هذا فعل 

عليهيلن، ما ولا عمومه، ظاهر ق اض كتاب، عليه دل ما نتجاوز أف لنا وليس والقصة، 
الذيالقياس وأما ذلك،. عن مؤولوف لأينا وحموصها؛ عمومها ق النبويه الثنة 

ذمحةالمؤكإiهوiازباي!
الأءتبارفاسد اشس ئمابلة ق والقياس اشس، مقابلة ق قياس أية أولا! 
لاثزخدبه-

فاثةللتهمة يعدها ممره ثيابا لوجع اف الأنأف بدليل مهرد عثر قياس أثة ئانيات 
محن(واشز الزكاْ، فيها وجبش للنفمة امآ اجلرأْ لوأعدتا لكن الزكا0، فيها تجن، لا 
أوإبليوجزها ممره ثياب، الإنسان عند لوكان أيما! عليه. للمقيس موافقا يكوف أف 

)ا(بلوغالرامرةم)'آا"(.
٠( ١ ٢ ٥ / ٤ ) ق?وو\ذئئ ياز ابن الشيح ءأمعا-حة فتاوى محمؤع ( ٢ ) 

!٥٦٤)رقم هو؟، ما الكنز باب الزكاة، كتاب داويت أبو أحرجه )٣( 



سقضاه1ييصالإئماسبجءنيل ٢٨٦

القصةأو الدما مى حئ ارأ؛ عند ولولكن الزلك0، فيها ليس فإيه يو-مها ممره 
قياس.لا فإدل الزلكة، فيه لوجتت تؤجئ0 

والفقهوالدهب الزلكة، عدم فيها الأصل أسهها وما الثياب إف موو1 أف ثالثا! 
الأصلهذا عن عرج أذ يمكن لا فائه الزلكة فيها الأصل دام وما الزلكة، فيها الأصل 

إلابدلل•

الثصثقابمة ذ ولأن4ُ ها، ولا لا مغ لا القياز أة حدا فبئ 
؛محرجأف الثموثة من الإنسان به وسل؛؛ الدئ به الذي فالصحيح إليه، يلممث، فلا 

واسع.الأمن فه والحمد الحل، من الزلكه 
احتاخت،كثإ لكنها ظبمه، لا حئ ءندها شرم امرأْ تكوف أف لتنجب ؤإيلئ، 

والتزينيه، للتنين الكث؛و الثيء الئ من عندها وامرأئ نفمّها، لإنقاذ وألكللم، باعت، 
تنمطأذ ألحق أج ^؛، ءاليها ليس والئانيه الزلكة، ءاJها ١^ نقوو! ك،اؤ، أنت 

١^؟عنها 

فلوأودناللكإل، أعيثه إثإ وط، للضرورة، أعيثه الأول لأة الأول؛ الحواب! 
عنينقط الوجوُت، يعدم قال، ومن الثانية، حو0 الأول عن لأنمطنا الزلكة نمط أف 

فهواشس مقتفى اثه كإ امآ~ رلكة وحوب، —أعني؛ القول، وهدا الأول، دول الثانية 
والعالمُالإسلأمئإ'، ^ الزلكة وجوب ^٥١^٥ حنيفه أيى مدهن، لأف العلإء؛ أكز قول 

علأكئرْ كان ءثإل~ لبني الحلامه لكنت، -ين الونطى، القرون ق مئإ ~ولأ 
(.١٩٢والسوط)Y/ (، ١٠ ١٣الطحاوي)٢; خمر شرح انظر: )١( 



٢٨٧ىبهمىورب|بنىءسصواس( 

قفل

ائنوداو بمديدْ. المع ورود لندم وقيله؛ الخل كمحر بئ ^ ولا 
إلهال! ■^^١ لأف الزلك0؛ وفته همهومحرم بقال ألم، المرأة محل إف خابي• 

•الئجال حل اقدت ثو »و\ ء1ستة به، ااعاد0 قبر ثن ترف واوث لمحثر• دللئ، 

ظ

ركأف إلا لكلئجح، ئهن ^ ٥١لا:ذغ ■^١ الخد ١^ لإن 
ولكة،محضازلكمحة.هوى

ثوى؛.............حنن من الركاب لحول علة ائعمد أوالكراء الأجاره القس بخل 

شاداولا غرسا الثول هذا فليس وثإلها، آسيا سزؤ( ق سيا لا حتيمه، أبط مدمس، 
نادوا•ولا 

الوم،؟اب نمح غراما كم هائل! فال فإل 

سك.بلا أحوط وه,نأا غرانا، ويإنوف خمسة الغرامات فالحواب! 

كسبواأذ ستلوف لا الزكاة إحراج عل اليوم الماس صل قاتل: ئال فإذ 
الشائ؟

مىأعل ينع لم الذي الدهب يكون وقد المسامح، باُب، يى هذا مابواب• 
لأفوذلك، فقط.، الده._، ق الزكا0 عليهم نجب يلنا• يدش أف أزذئا لو لكن المسع، 
متاحة.منمعته هذا التمحنح 



سقضاه1نينيصالإئماسبجضل ٢٨٨

محوائنننىخاJصاكةا١ل

للتجاوةنواها ثم لظتننها أعدها كثثرة ثياب عنالْ ولوكان ا1قءإ سحاذ ا ١ ] 
للتجاؤة؟تكون هل 

القياستناقض عل يدل مما أيصا وهدا الدم،، عل تكون لا الحراب! 
ثاّزمه.الذي 

ش؟ص U قاتل: قال فإن 
الدهب.مى القطعه التقزة فالحواب! 

بهمرادا ليس هذا ١[ لاكوبة:'آ• ه صدثه أمؤلم يى تعال؛ اض قول مسألة! 
قالكإ الثياُسا، ق الزكاة تجب لا ولهذا الحاص، به أريد عام ٥ يالاماق؛ العموم 
يالإجاغ•وهذا ' صدئه٠١ر منبه ولا عده ق ائنلم عل ارشز افه.! رسول 

صشلوغؤكاةينصمحقائل: قال فإن 
مال؟بن 

نجبيعنى! المالا١ عم ق تجب الركام اإ0 مولت من يول عل فالحواب! 
القولوص \ه ع؛ر بن كان إذ ١^٠٠.، أوين ام ين يل المال عم ين إحنا•جها 
امحمة•مذ الإحراج محي أثه الراجح 

الدفمن همج أذ يطع لا كان إذا اوآئلما!بم زكاة ل قائل! قال فإن 
ماذا؟أم الدف، ثتن عل هل محب قيء أي فعل القيمة، ين همج أذ فل4 

ومسلم!رنم)أا"إا(، صدنة، عبده ق لم المعل ليس باب الزكاة، كتاب الخارىت أحرجه ( )١ 
هريرةأي، حديث، من ٨(، / ٩٨٢)رنم فرمه، ولا عيده ق الملم عل زكاة لا باب الزكاة، كتاب 

ن.بمن.



٢٨٩أةرواب3كأةالأمواس( ةتأواالزد

قفل

أكوقيمته لكثث قإل الخآر، لعموم بالوزن؛ الصؤغ ِق النصاب ويغتمث 
كاكؤإذ ثزعا، معدومة لأما القيمة؛ زيادة عنوة محلا محرمه لصثاعه وئنه مذ 

هناها القيمة ويادْ لأف ؤقتمته؛ زدته عئرِْق رع محير مثليه اشجاؤة كحل مباحه 
جاز،مشاعا عئرْ ربع أحنج ءإف جوهرْ• لثانمة قيمته زيادْ ماسبة محرم، لعم 
الئيالأف جاز؛ القيمة ق يستؤيان بحيث الوزن ورادِق عشره رع مدر دع ؤإف 

مْمحوتالاجز؛لأ?ه:مح
كاذنإل حميعه، موم للتجارة وكاف ولأئ جواهر الحل كاو(تي ؤإف قيمثه، 

ثكدوالث،نععيثاااا.محزكاةبجا؛لآبالأزكاةفيهامحزة، 

هداأف محدرئا فإذا اللم_ا، وزن عل كثثب للنصاب بة يالنأولأت فالخوابت 
أكرقيمته لكذ مقالا" عسرون ~أي دينارا وهوعشرون نصاب إل يصل لا الدهب 

قيمتهفيثير النصاب، بالإ اثه مع فيه، زكاة لا فهنا القصة إل بالنستة التصانم، مى 
زكاة.فيها وليس حلال الصناعه هده لأل تصنع؛ شر ذهبا 

١^^؛،هذا كآن إذا نملا بالقيثة، لا بالوزن  -صل اشاب يغ [ ١ ] 
هلدرهم مس ساوي لا دينارا العشروف هذه لآكن نصاب،، فهو دسارا عشريذ يزف 

الزكاة؟فيه نجئ، 

عندهولوكان القيمه، لا الوزن العكر لأف وذلك، الزكاة؛ فيه نجب يعم، الحواب■ 
فهلبالئعم، النصانم، من أكثز يعني دره، مئه أربع وقيثته دينارا عثرول وزيه ما 

دينارا؟عشريذ أوعن درهم مئة أرقع عن همج 



حنبلاح*دبن الإمام ص ي اهاي هلي اسق 

التجانة Juلأف مث؛؛ لشاتة لكن إذا فإو شاتم لكن إذا إلا الأظ، الخواب: 
مته.ش ا

ولأئ"؟جواهر الحل و كاف ررمحإل قوله؛ معنى ما قائل؛ قال فإف 
أومرْممحوص، فيها حواتم يعني؛ جواهر، فته الحك كاف معنى)إف فالحواب؛ 

الفصوص؛هذْ هيمه حمإته ؤمن ناوي، با موم للأجارة كال فإف فصوص، أيصا فيها 
ممالأما الفصوص؛ قهذْ نلكم فلا التجاوة لثر ؤإفلكن للئجاتؤ، الفصوص لأو 

لعإو0.تبعا لكن إذا فيه زلكه فلا أصله، ق زلكه لا 

انيكيرىمحلأزلكةفيام.ط:فإذا 
بص الخل أف للكراءفيهالزلكة،ويرى الخلائتي أن محا:م،لكن:ضى 

الزلكة.اكدللفقةفيه الحل ئزىأة الزلكة، 



٢٩١اءربابزىةسذا ةت1و،اتذد

حنواوازك1محاشن 
لM ه M  إ

والقصةلكلدم، عهرجنسها، من فيها حلق مما الأرض مى انتحؤج رهوما 
والقاروأثباهها، زايرة واهحل والعقيق والبلور والرثزجد والنحاس والحديد 
لمجناثموممآ ؤ ثعال! اش لقول الزكاة؛ فيه فتجب وثحؤ0، والكتيت والممط 

الله.ونول أف المنئ، الحارث بن يلأل عذ بإسناده الحوزجاي، وروى 
الصدهه.القبلك معادن مذ أحد 

الأp^ن،نائر زكاة قاث1ه_ث، ١^^٠، زكاةِفي ِلأبجا ١^؛ g نiدثثا 
ظس،صزكاةامحاتةلالم

١^،نثاصطأو قء، لأأ4ُيائوام >J؛ 
محابملإوُخنل،كاهم

ثقلت،فيه مطالئا الزكاة فيها وأف المعادن، مى يخوأش الولم، يكنه ما [ ١ ] 
والقصة،الدثب كمعادن الزكاة؛ ففيها اوكاة فيه مما كات إذ العائذ أة والثواب: 

مافيها زكاة لا فإثه وعرها؛ والتقط والخديد كالنحاس فيه؛ زكاة لا مما كانت ؤإذا 
•نجارة عروض أما عل الزكا0 فيها وجتن( لااتجارة أعدها فإذ لالتجازة، يعدها لم 

نجياأوقصة دئب فايئدن الأرض، من الخايج جنن من ليس العين قائده! 
والقصة.بالدهب الزكاة وجوب نموصن ُمقتثبى الزكاة فيه 



اسقضاه1همنيصالإئماسبجصيو ٢٩٢

منمقالا عثزوف أو الووؤ(، مى يوهم مقا وهو النصاب، له ؤيشرط 
أواقحمى يؤذ يإ راليز لعزله عثوحا؛ مذ دلك محنته أوما الدم،، 

كالأمن\ضا\ت دانيلها بالقنة أز بامحان تئق زكاة زلأبجا ضدة(( 
^^نؤكاصَهأؤمانالالثلأ،

زذالثادة. ذبم، لأف كاهمل؛ محز قد أزوق م أز الأداة، لإضلاح أز 
مم،ِض،ئِلوكهوك

ظإم يو 
الأيناسخإ زالأَزل ^١، حض م _j، ئمت لقاصي: اظ 

احتلمتاؤإن فتصم، يالقينة سعلق لأمتا القناد_،؛ كقميل الواحدِق المعدن مذ 
الأ؛ُثاغ،كالئئوض.

امحادِلأثثص وتمنت؛ اثنين عل آص محنن،و زلا 

قأزله نثآتمةإل ئثواتا انمل كان إذا اندف الالى;ظرج سا يخي ا ]١ 
اليوميجيء يم ويبيع ويستخرج يوما يأق كان بأذ ئممزيا كان ؤإذ اشبماب، تكميل 

كانؤإن فيه، زكاة لا فهدا اشاُتا من أقل يشحرحه وما ؤيبيع، ؤيتخرج الثابي 
لأوفوضوء\ط.د٠ج٠وءهظلحانم؛ 

حمشكالصء،أته عل ا"لوس فيه هل أيصا والئكار الزكاز- ق حزو ولا 
تعال.اممه ثاء إذ بائه ق نتأق ركاة؟ ايه عل أوحمس 



٢٩٢اء)بمبزة1ةاسذ( مماسادذد

بحثاه؛اشنايت، هل الرائد وتجبل، الأثنان• ل يذغ كء1 وجوبه، الدين ويمغ 
الووضا١ا•يذمحمي بهمج محا محمتو، يذ رلكثئ وهمج يتجرأ، يثا لأن 

نحل

روايتان!مميه والعنبمث، والزجان كاللؤلؤ البحر من الخارج يأثا 
^^نمئاو:َلأمء/فيانيإمحهممأ

سسق٣ وحاJثائه صئئٌوثؤ ، ٧٥١رئوو عهد عل كاف هد البحر، ألماْ 
ًيُ .

منه.له 

١^٢٢.فاؤكاة؛محضل،كضذ 

الإ.يهوكصيد صيد، لأيه الئنك؛ ق ثيء ولا 

بملكإنسان كل أة ثق مإ معروئا كان فيا اثنين عل الكلام هذا ]١[ 
الدولالأف أصبحت لكن يشاء، ك،ا فيه ؤيصرف له المعيق خإف معدن وفيها أرصا 

علوبناء للدولة، فإثه أرمحى ق منديا وجد إذا اف الإنأف عل وثنى 7ءذا، يعثبر لا 
Juلأة عترثا، ل ولا الزكاة زحوص ق لا ذكنثا، الش الأحكام جئ تممي ذلك 

علوالعمل فيه، زكاة لا وحينئد مآس، مالك له فليس المال، بيت، إل يدم، الدولة 
الآJ.هذا

كالئاسفهو الركاة وجويت، عدم الأصل لأف فيها؛ زكاة لا أيه الصواب ]٢[ 
فإذاالبحر من إخراجه من الحول انعمد لاكجارْ أعدم لوايه لكنه فيه، زكاة لا ونحؤ؛ 

أتأاولزكاة.



^قضاهانينيصاسمماسبجضل ٢٩٤

 ;_j ١^١؛.قل وثا الزلكة؛ فته

فضل

إل^٥^ جورثحيه ولا شه، الأتمازي ننادن تزايت، وقووبح 
وا؟؛.

عليطلى والعقر لآ،هادثق، ١^٥، قدمة ما عل فيه زكاه لا اثه الصواب [ ١ ] 
يثىالذي الشنك كبم، الثتك مى مع عل ويطلى الهلب،، علدوعثس شه؛ 

يثتلت 

يمصهاالتئزه ياحد الواحد كان حتى أيدت؛-م ق الطعام فقد تريه اللمي. بمق 
وجدوهمنه دثوا فلمإ أوكا-إءثل، كالتل ثيء البحر سيم، عل وهم والساء، بالصباح 
ييبلس إيه حتى عظها وكأوا كثترا شث فيها ووجدوا لهم، افه أحرجها قد تنكه، 
منضلعا أحدوا إقيم حتى كرة، يعني• اش~ ~بحاو( رجلا عثر ثلاثه عينها يجم، 

وأكلوا،عليها، وبموا محتها، من ولحل عندهم جل أكم ورحلوا وثصبوه أصلاعها 
•المديئه إل منها بثي؛ وأثوا 

لأنهشه؛ من بثمن رابه ياغ أذ يبور لا فإثه اوبا فيه الندف كان إذا هدا ]٢[ 
المختلطهالأحجار مى الدم_، نحليص أف ومعلوم يهب، ائه لوهدرنا يعني ربا، يكون 

الرابهدا سح أف الإنسان فاراذ الدم(، مى الرذاذ مى ثيٌ هناك يكوف أف بد لا به 

ينجابر حديث من (،  ٠٤٣٦ ) رقم البحر، سيف غزوة باب الغاري، كتاب الحاري• أحرجه آ ١ ' 
ظ^بممحأ.الله عبد 



٢٩٥اةاطبزث1ةاسد( ةتابالزد

محأحديأحتره، هؤيقنئ عه اتى م معديا، رجلاؤأ لأف البائع؛ عل رركاته 
صلاحه.بدؤ بعد الخث، كبايع علته، ذكي وكاثه وحثت، ما ،؛4؛ oVjمنه.زكاثه 

منهولا؛زج يصلاجها، ياشرة كثعلقها بظهور؛، يالمعدن الزكاة وسعنق 
ذخ.كانن، زاض م [ص 
أذأراد ؤإذا الثاوي، من بد فلا بجنسه بع إذا الربوي لأف يجوز لا ذلك فإف يدمج، 

مض.ولوبلا حاز بإشية باعه ؤإذا المبض، من بد ولا جاز، بقصة محعه 

xnx



سقضاه1نييصاسممأسبجحت؛ل ٢٩٦

L *  ل M H-

عىأبومحْ روى و الخص؛ وفه الأرض، المدمحوفِفي الئار وهوناو 
هُناُلكا:مطثوثزئوو 

كاشمة.الخص فيه موجب بالإسلام، علته 
يديك•حول؛ عثر ني لكف مع أي بذ وكبثية قللا الخصِفي ونجب 

ؤزبك•وعثرهم؛ الركاؤ أنل بذ له واجي كل عل ونجب 
بنصزد انه لآ.عثق عثز عن ووي زلأي لدلك، الءيء؛ نصرف ونصرلأ 

الركاة■ق دبك ولانجور واجؤ"ة، عل الركاز حمس 

أمزظ^بمثق علئا لأل الخزقئ؛ احتازها ئصرمحها، ئصريه ركاه، انه وعنهت 
الأزض،من يمستثاد ينلن حن زلأنه المساكم، عق يه يتصدى أف الركاز واجد 
والعئز.الندن صدمه محأشتة 

الروايمحن-بن يكريا ب،ا وجهاي؛ واجزة عل رد؛ جواز وِفي 

عليحديث واحثج علمته، ثص ينسه، الخمس يفرى أف لواجدْ وقور 
ا.الزكاهل لن كإ منه، مثرئ متشحمه، إل الخن أوصن؛ )?:ظ 

الئلءاءُفي١^، جمهوماض«رااوقل 
الخدود،كتاب ت لم وم(، ١٤ ٩٩رقم)الخمس، ارلكز ق باب الزكاة، كتاب ت البخاري خرجه أا 

هؤهغنئ.أياهريرة حديث من رنم)•اماا/هة(، والترجبار، والمعدن، العجإء، جؤح 



٢٩٧اثرب1بئ«اامىز( مم1بالزد

افدار؟لبيان أو هوللعهد هل ارالخئىاا قولؤ• 

الرسوللأف المي؛؛ مصرف مصريث محار ر، الخص الرم راو للعهي• قلنأت فإ0 
هليصنف، أين إل يظن أذ مل اكدار لبيان اهئز جعلنا ؤإف امثا، عله ج. 

هوأعث؟أوفيا الزكاة مفرق يمزق 
حقيقةلبيان هنا )أل( أن يرى من رأي عل زكن وهدا، هذا عقمل الخواب: 

والحامالناين والمالفقراء ق فيكوذ وجوبا، الزكاة مفرق يضزف إثه يقووت المقدار 
إلآجرة•عليها 

بيتإل يرجع أو واجدْ يأحذْ هل الركاز i، الراجح المول ما ئايل؛ قال فإف 
المال؟

هوالؤا-حح.هذا واجدْ، ياخذه ذالخوابت 

له؟فيكون المعادن من الواحد يجده ما هذا ينمه ألا هائل! قال فإرأ 

افزىهذا مم،، لم واثنادذ ولا، ثلمك قد اوكاز هذا لأف لا؛ فالخواي 
بينة•

البحر؟ق عارقه مشنة زلخد إذا U اوكاز أيضا ضل هل قائل: قال فإن 

علميهيكورن أ0 بد لا اله اوكاز ق اممه— ثاء —إن يأتينا ملاثه لا؛ فالخوابت 
فهوركاز.هذا عل علامه وجدت فإذا الإسلام، ثل ما أي الخاهلمك؛ علامات 

xnx



سقضام1نينيصالإئماسبجضل ٢٩٨

هنأ
مط

كأنسإءعانه، علأماتألم دبك ؤيعتمث ا-بمهلة، دثة U و\لإف\و: 
اثنلؤهم(علامات علته م1 محاما ؛؛، 41انه الأصل لأف وثبؤزلأ وئذوخز ثرهأ 

عنه.زواثة يعلم مسلم!؛؛ ملك لإيه كله؛ ثهو ووحؤ0، مزآن أو كأسناتهم، 
الفثاهنلأف الغمار؛ علامه بعضه وعل الإنلأم علامه بعضه عل كاف إذ وهذيلذ 

الإنلأما١ا.محم ثعلنا شله؛ ههؤ علته علامه لا زما يدهنه، لمتلم صاز أنة 
صل

ؤ.لأل'أحوال بذ الرلكو يئلو ولا 
لهوبواجده.مواُت، تحدهِق أن أحدها! 

روايتان!مميه معصوم، آدمي ملك، وجد٥تي اكاف• 
سهالأنض؛إذيزصمن

•* * • • • • • • • • • • • • •• • • • • والكلإ،•• الصتد محرى مجرى فتها، هوموئغ ؤإيإ أجرابجا، 

التيالقوي ق حتى تكوف هذه والصنّث، والصور الملوك أسإء الوافر ق [ ١ ت 
حاصهمؤدا يعني الغمار، بيا محتص أشياء هناك إف يقاو! قد لكن السالمى، بأيدي 
ركار.بأما محم فحينئد بلادهم، حاوج إل هرجوما لا لهم تكول معينه 

تيضاوأنع«لألالحاوئثمسلا



٢٩٩اةاوابمامث1ز( ةت1و،ادود

يمينه؛مع يهولة الأزض صاحب ادعاه ؤإن كلها، كاثاحات يه ظفر مذ يملآكه 
محله.عل يدْ لثبوت 

لأووههو ؤه، يعرف نإ مإو محه، اعرف إن الأرض هولصاحس، ؤاكاسهت 
أفإلا يهوللورية، موروثا الملك كاف لإل كحيطانه، له هكال ملكه، لأدةِفى مالك؛ 

بنصيؤذ به اعري، لإن مله، لئذ لإؤو0 لورؤيهم ؟كذ لم انه بمريوا 

لأيلك: ١٥ثإل ه. يهنله،إَلإه ٣١ملك، ي ذيمذأ ١^^،: 
مالك،.يهولأوو نإلأ به، اعرى إن مله يهن به 

ماللثجلأف له؛ يهن سمسه عليه دفينِ ااثزدّا، أرض ق ؤ-حاوه الرائع: 
مهؤانمن ه؛بجاثة نإن١^، فأيه لا.}ح الأزض 
^^١٣.٢١^لأف فه؛ 

فإن-لمره، انتوجت من إلا وحده لمن يكوذ أذ السأله هذه j، الظامئ ا ]١ 
الأرض،عن ئممصز لامه وذلك وجدة؛ فهولمذ ؤإلأ امتأجزة، فهولن -قزم انتوجز 

مذمحرج أوشيئا كماه فيها ؤجد لو ك،ا لواجدْ، ملكا فيكون ملكها، ق يدحل، فلا 
نيولواحده.الأرض 

اتؤجزنيموماطمث.يإذافالئواب:محلوس 
أزضل س أزض و ركاز فهذا الفة، ئ بمي فة كان ؤإذا ]٢[ 

الخماركأمواو يكون فهذا ثوكه، لهم المسلماذ مى بجإعة إلا عليه مدر لم الحرت، 
الشأخدناثابالقتاو.



سقضاه1همنيهعاسممأصلأينل

عنة،ائممل من دادعا0 ^!^٢، علامه علته ما اسمواته ملك ق وجد ؤإل 
رواكان!قفيه 

هالظاهئيده، محث، كال لأقه صمة؛ ولا عترهريي مذ إلته يدقع إحد«امحات 
هه،ءونلإ:شوثأه/

أنهزامحرى الاJك، من ذإجي م دادعى دفين، يها ظهز دانا \فوَى ثإف 
وجهازتمميه دكه 

•للازض الدمحذتابع لأف المالك؛  Jyالمزو ١^^ 
خضمحبجا،ث5اناكنُلذ\ش: 

ضَلتن:قهكاصاا؛.
قفل

لأ?هJكثام؛ مهن ■^١، مزيد ؤئز، طاوا له نبمفز ^١ انتأين ^١ 
اطجنةنيذبم،هثبمنإن 

^نلأامه،ءياتئاينكوامحزهم؛لآدههضبالإيازة. 
صتدا.قوجد له، لتحمل 

لل،الك،اثه عل ئدو قرينه أو علامه وجد إذا إلا للمتتأم، ايه أقنب وهدا [ ١ ] 
لمالكيكون)[صويؤ به، يقوم المنتاجز أن يتعد مكان"محكم ل مدفوثا يكوف أف بسل 

الأرض•



اةربابزك1ةاص1رة(ةت1بامع

قب1بزذ1ةاضرة 
إ *HM

اوأمزثا اش. وموو ررإو قال! جنيين، بن شمنه روى تإ واجته؛ وهئ 
الركامبؤ فتعلمن ثام مال وِلأثئ داود. آبو رواه لتح* مدم ^١ الصاJقه يحرج 

ض،ؤلأي،هشطأزء:
الأصلق ئومه العروض زلأب؛ بمحع، دثادْ مما إ٠نبؤ• اشجاؤْ؛ نته أحدهاإ 

-زم١^فأدنمث^\ببلجها،ي!لUخلقبلتجانة 
َلأشثكهظا.

الحول،حمع اغتارِْفي ثرطأئض الحول؛\لإا حمع ل وينتثروجودها 
كاشاك،'ا'.ف محامح؟َ 

انالإنأعدم مال هآكل للكثب، الإنسان أعده ما هى التجارة عروص t ١ ت 
أومنالحبوب أوبن التاو أومن الواثى من كان سواء نحانم، فهوعروص للتكب 

فهوعروضللذكثب الإنال أعده ما كل ثيء، أي أومن ادكائن أومى الياراُت، 
يعرضالتاجر فتجد ولائمي، ؤيزول ولأيه لليع، ينرصة الإسال لأو نحاتة؛ 

فآكلالربح، الغرض إئا يدايا عرض له ليس لأئه اء؛ المق ؤييعها الصباح ق الئلعه 
نحارة.فهوعروصن للتآكنج اعد ما 

فيهأف به ^-؛ ٥١والصواد_، فيه، الزكاة وجوي، ق نءهإسئ العلياء اختاJما وقد 
البيولقول ئهبمه، سمنة •حديث، المؤلم، ذكزه الذي الحدي>ثا لهذا الزكاة؛ 



صضاه1شنيصالإئماسبجءاابل ٣٠٢

التجارة.ودحؤْدنك كالئزاء العئوصنع1ه يمللق أف الئاف• 
^،cijعميل؛ وابن بكر، آبو احتاره النية، بمجرد للتجارة ثصتر وعنه؛ 

أول.يدلك للتجارة يصثر يلأآل النية، بنجري للمؤ يصتر ^١٠^ 
ظلأظقحاؤكاةينس........بؤبؤ.....

ممهبالقي٠ة، التكئب التجارة بعروض ثوى إد،ا الرجل وهذا ٠ دالئياتاار ^١٧ ٠٨١^١ 
التجارأمواو غالن، ولأف لتاعها، عم بطزقة كثبته لو ولذلك أعيابجا، يمه لا قيمته 

قوي.؛ولعموم كثثرة؛ أموال زكام لأنمهلنا فيها الركاة فلوأنمطنا العروص، هي 
فروي•بذ بد لا لكذ التجانة، بعروض عنيا كان مذ ثئمل ا أعنيائهماار مذ راتزحد 

يريدعله عنده قاليي تحانة، صارعروص التجارْ الأرض مذ بالخايج ولونوى 
تييعها،بل يأكلها فلن )بن( أؤلنان عثزة فيه بنتان عنده مثلا صار فإذا ييعها، أذ 

؛نتن والالثنه الثإر ق تند،.ول الناس كان عاييآلصلأْؤئم اومول عهد ق وحى 
بنوثة.تقئ فيإ ؤنصهة موثة، بلا نش فيإ العشز الثسوJ عليهم أوجب ولذلك 

صارإذا ذلك بعد ثإ يار، ركام يركيه هذا يقول؛ نييعه، لكذ للئاء اةدْ هو 
بجارة•ركام يزكيه فته وبجري يتح 

كتابت لم وم)١(، رقم الوحي، ء يد كان كيف باب الوحي، بدء كتاب ت البخاري أحرحه )١( 
عمرحدث رمم)؟•بما/ههل(،من الأءءالابالية، إن،اقوله. باب الإمارة، 

الإي،ان،كتاب لم؛ وم(، ١٣٩٥رقم)الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
غءممنبمت؛ثا.عباس ابن حدين، س ٢(، ٩ / ١ رقم)٩ الإملأم، وشرائع للمثهادس الل.ءاء باب 

عباسابن حديثا من (، ١٢٧/١٦)٤•رقم السالم، باب اليؤع، كتاب لم؛ مأحرجه )٣( 
.٥^١^



٢٠٣اءراابنئةاص1رةا هد،الزد

•الإشافل١أ محمحإدامىيا
وذن}؛آ.'فحزخ اات1حارة،ا ث شتله ينوكها ارأل دِمحهآممئت يمول ]١[ 

تكونلا فإي بإرث ملهيا فإذا الإنسان، بفعل ليس الإرث فإف بإزُب؛ لوملكيا ما 
زكا؛.فيها فليس سه، ثقيش ما بالنية للتجاؤة 

التيالسيارات انتقلت مات ول، معرض ق ممره سيارات ورث رجلا فلوأف 
السيارات،هده ق زكاه عليه ليس فهدا واحدا، الواريث، وليكن للرزية، ايرض محا 

ليسمحيري ملك بادرارثا ال1لكا إو إل فعله؛ بعم ملكها لأيه التجار٥؛ نوى ولو 
^١.ملكه ق ويحل يلرمه، الإرث* أليد لا ُاذا يقول،• أف الوارث لوأراد احتتايثا، 

ذلكثني له بدا تأ الاقتناء، بة هبه أومحبول مثلا بشراء بفعله لوملكها وكدللث، 
ينهالإمم،ءاتيةيوئجزحافابالأتكو0 أل٤بمJهارأز 

التجارة.

ميبيننها حتى التجارة ث شر ملهيا دام ما للتجارة ينتقل أف يمكن لا إلف• 
الأجانة.ع تحنها ثمللث، 

الكااراُ،ثصثريجحاتم٩^٥ *وعنت; لآمحه١iدقت يقول، ةول،آحئ، المسألة ق لكن 
ولوكانللتجانة صازتر التجارة إذاثوى اثه روايه؛ أحمد الإمام عن أي )وعنه( 

البي.اولأف للمع*ر نبيه ®منيل الحد-يث، لعموم الئجانة؛ إياهابعتوييٌ ثلكؤ بمن 
(.١٥٣(،والإنماف)٣;٦٢٥(،والشرحالهمر)آ/ ٥٩الغي)T/)١(انفر: 

حدثمن ١(،  ٥٦٢)ريم للتجارة، كانت، إذا العروض باب، الزكاة، كتاب، أبوداود: أحرجه )٢( 
جبقنن.جندب، بن سمرة 



سقضاه1هممصالإئماسبجص

مالرأس يبملها أف له بدا يم الاقتناء، بنية السيارة ملك إنسان ذلك! ومثال 
المولنعليه مشى ما وعل الحول، ثم ما متى ويزكيها شه، من الحول فينعقد نحاوة، 
محزمشهر ق لواها اثه قدرثا فإذا االتجارة، تكون لا الاJم، ظاهر هو الذي 

الأولحمادى ق الحول ينعقد التجازة -يا ونوى الأول، حمادى شهر ق إلا يعها ولم 
ؤهءالمزلمق رأي عل 

هوالصحح.وهذا محزم، ق الثاق القول وعل 
لعمبيعه فإفثوى مالتحارة، نواْرأس للقثه،إذا يوى إذا قلنا؛ اثنا ولاحظوا 

جديدة،سيارة وافرى قديمة، سيارة عنده هو يعنى! يريده. لا هو لكن4 التجانة 
7اا،الئجاتؤ لالأجل منها، نفثة طابنرلأيه لليح؛ ايرض ق القديمه السيارة ووصع 

عليها.زكاة لا فهذا 

وقال!شنه، طابن \و4 م للتجانة، لا اشتراها أراض عنده لوكان ذلائ< ومثل 
زكاة؟فيها هل للبيع، وعزصها المكان، هذا عم ل سا سأعئز إو 

^؛؛*^1.أف وأراذ منه؛، مئة طايتؤ لكنه للتجارة، ليست لأما لا؛ الحوامح_ه! 

ؤمنمدة، عنل-ْ وتمت أرصا، الحكومة أعطته يحني أرصا، لوأيئ ذللث، ومثل 
للتجانة؟تكون فهل محتاجها لا لأيه يبيعها، أذ يريد الدولة مى مالكها أف حنن 

كتابومسلم! )١(، رقم الوحي، يدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب البخاري! أحرجه )١( 
زهثئ.عمر حدث من (، ١ ٩ • )٧ رقم بالة، الأمال هإنٍا توله باب الإمارة، 



٣٠٥اة)وابزكاةاسرة( ةت1بامد

الثفر،نع لكلإياتة ، ٥١ود فيها هكفى الأذل، ابجا ؛ ٥١١نو زئازى 
محرده،نو لأيه فيه؛ الزكاة تجب لم بندم وثوى التملك، عند ينو لم إل هدا معل 

وإ0قلأالأذj، ^^اةكضاJكرلأبا
صةلإ:>بجاش:هئلاا

عيكان لثا أنت نزى إن،ا الأجازة نو لم هذا لأن للأجانة؛ تكون لا الخوان: 
للتجارة.ليت لأما زكاة؛ عليه ليت فهذا يييآنها، أن يريد للارمحى محتاج 

عليهومث يبيعها، أف له وبدا بناء، ليبي أرصا اقري زجل قائل"• ئاا< فإذ 
اوو؟

نحلصا.بيعها نوى إد،ا بيعهاةكسبا، يتؤ لم لأيه زكاة؛ فيها ليس فالحوابت 
قالزكاة تجن قوي المال لأف محنه؛ ي الزكاة فتجن الأزض- ثتن - المال وأثا 

لبمخه،بقا به أوتشري به لجووغ ولونواْ حتى به، الأجازه يئؤ ولولم حتى عنه، 
عنها.ق الزكا٥ والظود 

نمنهمحتابث، تكوف بأل منها الأحلص بنو لا بثه، للتجارة تكون أما فاواحح 
زكاة.عليه ليس هذا ل فإثه يبيعها، أف ؤيريد منها، 

نمهاأف له يا م للتجاتة، أرصا اشوى الأ ذكزانحالات، ثلاث لها هذْ [ ١ ] 
ذللث،بحد نم زكاة، فيها ليس وصارت الأجانة نو امطمث، له، عليها ليعمر 
المزلمخ،عليه مشى ما عل زكا؛ فيها فليس الأول، شه عل للتجارة ونواها رجع 

الأحلصلوثوى أما للتجانة، الأ-محيرة النية كانت، إذا هذا الزكاة، فيها أف والصحح 
عليه.زكاة فلا 



اصضاه1نينيصالإئماسبجص

أحدمحائغ قإدا قيمه، اكمن؛ن أقر من نص>اثا قيمته بلغ أف اكالث،ث الئزط 
فم؛ثالممزاء، -ظ لأف محه؛ افراه ما زلايه، يومه الأحر يوف بمابا 

يقتصانمعنيان فيه وجد لاثة كالثلع؛ هومه أثإثا كاف ولو فيه، اخل لهم ما 
كلمذ نصابا بالإ قإف والتجارة، كالئوم الإمحاب، به يتعلى ما ميعكر الإثباب، 

؛.شاة؛!^١١انتز:ا لإف للممزاء، ئزأخظ منة ناحد 

زكاه،ففيها للتجانة، أراض محطط مذ أرصا اقري رجل آحر• بثالأ أيمحا يزيد 
إدفص.' فيها، وابن الأرص عمر قالوات أصحايه بعض عليه أشار الخول أثنا؟ ول 

فيلأقهر تإنية مفى وبمد زكاة، فيها فليس النية انقهلعت، بيتا، عليها لأعمر ثويها 
إذذقال: مكانآحز، ق عمز للئكز، فيها ممز لا منممتل، لها ما الأرض هده له! 
لا؟أو للثجانْ تكود هل بيئا. فيها أئو لذ 

الأولمذ التجارة نة بمن لأتجا تكوف؛ فلا اجلوثف كلام عل أثا الخواب: 
إفثوىنحمذانئقفنقولت أحمد الإمام عن روي الذي الثاف الرأي عل وأما تكون• فلا 

ؤاذثوىزكاة، ففيها فيها يتحر له مال رأس الأرص هده تكوف أف ثوى يعنى التجاره 
حداثمهمة لأما النةطة؛ لهذ>ْ وانتهوا زكاة، فيها فليس يييعها أف يريد منها التحلص 

القولض التجارة ثوى إذا أوللتحلص، للتجارة للأقتناء كان ما أف بق المزي، 
أعلم.واش زكاه. فيها فليس التحلص ثوى ؤإذا زكاه، ففيها الراجح 
الثمننيثأحد من يصابا قيمته بلغ أف التجارْ عروضر ق الشروط أحد هدا ا ١ ] 
نصاباوقد القصة، س يصابا ينغ ولا الدم، مذ نصابا سغ فمد والقصة، الدم، 

الأم،.ئ يصابا سغ ولا لخصة اس 



٣٠٧اةرااب3كأةاصأرة( ممارو،الذد

هومناهاإذ دنهم، ؤمئى دينارا عثر سعه ثشر باي عنده رجل ذلك! مثال 
يالفصةقوماها ؤإذ دينارا، عثروذ الدهس( نمان( لأذ اشابؤ؛ سير لم يالدمتا 

نقودغالب لأما يالفصة؛ مومها فهل درهم، مثا القصة نصاب لأ0 نصابا؛ بلنث، 
يالدهت(؟مومها أو أيد-ألم، ق الغالث، وهي الناس، 

الأحردوذ نمابا بآحدمنا بي فإذا بالأحفل، نمومها المؤلف، يقول 
وجوبومث( القينه المنكر أو يه، اشتراها ما النتمث وهل يالاحر، لا يعنى به، قومه 

الزكاة؟

منعهاقري رجلا أو< قدرثا فلو الزكاة، وجويت، ومتا القيمة المنبر يقول؛ 
يزكيؤيال، آلاف، خمثه اوي نصارت( ا-اثوو( تمام وعند ريال، آلاف، يعسزة 

ناويوصارت( ريال آلاف يحمسة اشتراها بالعكس ولوكان( ريال، آلافي، خمسه 
الزكاةوجويت، ومت، القيمه المنتأت لأ0 ريال؛ عثرةآلافي، يرؤي، ريال آلأب عقرة 

يه.ائريث( ما ينتمث ولا 

دهس(أمواكلم الصيارفل إ0 حيث، الصارف(؛ كأموال أو،وا التجاره كائنه ؤإذا 
بالقصة؟أو بالدهس( يعكر فهل وفصه 

عندهئ هي رجل فهذا الزكاة، وجتنإ الثمكن ياحد اشبمان( بلنتؤ إذا نقول؛ 
هدال الئجاره يريد لا ولوكال، الركاة، فيها درهم، مثي اوي نلكئها ديانير، خمسة 

لميإفهااؤكاة؛لأزالمهاشان،اممة 
وجوهره•عيتؤ ص( افن بمطع فينته، وتنر الزكاة، فيه بجارة عروص 



اسقضاهاهمهمصالإئماسبجص ٣٠٨

الخنل«غك محول يز  JU•لام %.■ الخذل؛اواغ: اقنط 
اعتثتوالنصاب الحوو اغلإثة ما لأل الحول؛ خميع ل اثناُت، وجوب ويغث؛ر 
كالأمحازاحميعه و وجوده 

مذعانه لثول ا-ايعمد بلعة، م نصابا، سلع لا >تو\ °مخللتجارة اقري ؤإن 
ح؛ذصارضاباا

]ا[لكذهل؛مملا>ل>هت؟

بثز،الخول تمام مذ أل;شريآحزش ممن -اجن هدا لأف لا؛ الحواب: 
زكاة؟فيها ليس افراها الش السلعة هذه نقول فهل 

مدوفإذا دائنا، ببنض بنصها سدل، الإنسان التجارة عروض لأف لا؛ الخوابت 
بشهرل الم تمام ومل ريال، آلاف بعسرة اشتراها أرض ءند0 كان الرجل أف 

مشثا؟زال، لا أو امطع الخول إف نقول: فهل بأرضأحزتم،، باعها 
سياراتبالدراهم ابجء، م بدزاهي لوباقها وكيلك، ؛^١، زال، لا الحواب 

السيارات،.ملك، حول، لا الأرض حول، المنت؛ر فإف للتجانة 
ثمريال ألم، بجم الحزل تمام مل فباعها للتجارة اشتراها أرض ءندْ ان ؤإن

هذهعل لخول ا محول أن بد لا نقول! هل لالتجارة، مياراتؤ ريال ألمه بالك اشترتم، 
الزكاة؟عليه وجثت، الأرض حول، به سم مهر مثى إذا أونقول! البارات،، 

المقصودؤإثعا أغياما مصي لا التجاتة عزوض لأف ونللث١ اكاق؛ الخواب! 
وأحزى,سلعة بين هري، فلا هوالقيمه المقصود كان ؤإذا القيمة، 

وخمساذبمثه عرصا يثري أي، مثل النصاب،، يبمغ لا بقيمة عرصا افرتم، [ ٢ ت 



٢٠٩ةتابالزىةرو1بزئةاسرة( 

انتأئفالنصاب ٥؛!^ هي عاد هإو ا-منو(، امطع هقص ^iLjI ملك ؤإل 
الثائة3، ذكننأ نا م اول 

نصاُسر؛إل نصاب يصم زلا حوو، ص، نصا ملآكل أزيان دصتاِفى ملك نإف 
١^^الأَئُل زإنولم:كم ناأنالفأاة، م الحوُل اكثاد؛شولأ لأن 

كذلح؛وا مذ ابمح هحزو بالثالث إلا يكئلأ لم نإف اكائ، ملك، مند هحولهها 

"منمن النصاب ثعتثر محإثنا دنهم، مس تساوي فصارت السلعة زادت ثم درجتا، 
ليوق ؤرمئا وخمسان مهة يساوى وهو شماف ق ^^^"4 فادا درهم، مثي يساوي صار 

بهم آلذي هو لأنه الثنية، ذي من ااثزJ متدئ دنهم مس اوي نصار الثندة 
النمايت،حول من يعتم فإله النصاب به يتم آحز مال عنده ؟^؛٠ لم ما هذا النصاب، 

نحارة.عرونحن هده لأف مابثا؛ عنده كان الذي 

اشانم،ملك، يعني حول، نسمت-' فلكل أوقات، 3، أتحبه ملك، رحل هذا ]١[ 
كثثرايظهر وهذا حوله، له واحد كل رجب،، ل والثالث، ربع ق والثانخ محرم ؤ، الأول 

راتب،،له ثهر كل واحده، ذهعه يملكها لا الإنسان الأف فالئواوس، الزوانب، سالة مق 
فإنالتجارة ربح بخلاف، وهذا ملكه، مذ حوله ايعثد نصابا ملك، كليا نةولت فهنا 
ؤيثاريمحع وصار محرم فا تحابا ملكا اله قدر فإذا للأصل، سعا يكون التجارة ريح 

هذايزكي فهل نصام،، مذ أكثر ناوي وصار التحاب هذا زاد ا-ثولا ئارب، ولثا به، 
دلا؟يتم لم يإن الرائد 

لأصله.التجارةثاح ربح لأف حوله، يم لم ؤإذ يزكيه ثعم، الحراب! 



^قضاه1همهمههاسمماصبجءنيل ٣١٠

محل

اينتمثوش.ثئالذي 
و\ذئص.(........,..............وا-فلإ لكلبيع بعوض يملكه أف يشرط 

إليه؟ممه هل نماُت، نصف ملك م الأل نصابا منك هائل؛ قال فإل 
اهولق لكن اشبماب، تكميل مسألة ق إليه لضّمه قالن، لا هذا فالحواب! 

زجلاأف مرض للتجاؤة، كان إذا إلا حولا، له جدد نصابا م1اكا كئإ إليه، يقمه لا 
علحوله يض له وهب الذي هذا ذقول،ت فهل اشبماب هذا له أووهب مترائا، ورث 

اتي،أو:تدئلهلإلأ؟

السأله.هي هذه ^?١٠، سدئ الخوامه: 
مثلاعنده ارز الإنلوأف مثلا فالعنم الحول، وب؛ن اشامحت، تكميل بين قرى وهنا 

الصائبق إليها تضم فإما أحرى سائمه اقري الحول أثناء ق ثم سائمه، شاه أر؛عول 
هذهالسائمة. ؤنتاغ التجارْ رح إلا جديد خوو( ئلتكل لا، الحول مسالة ق لكن فقعل، 

القاعدة.

منالحزل انعقاذ فيكوف ينوكالأجم، ألا الدزلة ي ا،لوظف قائل: ئال فإن 
الإجاره؟عمد حين 

أفجائز ولهذا شل، الثهث تأ إذا إلا راظ بمحق لا ا،لوظف لا، فالحوامج: 
توزيعكان ؤإف يوميا• لا بالشهر إلا ينهلى ولا ذللث،، أسه ما أو أويمال،، ينمصل، 
بمر•فلا الأيام عل الرائب 



٢١١اة)؛اب3كأةاصأرت( ةتأبالذد

عوض،بعثر تك لأيه للئجارة؛ يمر لم عيمه أو احتثاش أو تهبه مالكه هإف 
لأنه^3^،؛ زظ3يى يانع، ائوك أيه _، ظكه أنة وه \ص. أثب 
الأنتداءارمحترى يجزى فعله، شر 

نحل

ضالإو؛لآواؤكاةةمي،إذا 

أقواو:ثلاثه المالإ ق أف  IJبمص إذذ: [ ١ ل 
عوضشر طق فإف بعوض، مالكه إذا إلا للسجارْ يكون لا ايه الأول،؛ المول، 

فهووهأدثة، ا القاصير مول وهو ، ١١٠٥^إليه أثار الذي هو وهذا للتجارة، يصر لم 
حتىذلئ>[و0 يكون لا القاصي رأي فعل مب مالكه فإل بعوض، يملكث أف يفرط 

آحز.عزصا بثمنه ؤينري ييعه 

وعلأوبعثرعوض، بتوض كان مواء بفعله، يملإكه أف يفرط اله الئاق؛ القول، 
للتجارة.يكون للتجارة نواه ثم التجارة عروض مذ عرض له وهب إذا الرأي هذا 

متىواثه ياحتيار، هتبق أف ولا يعوض يملكه أف يشرمحل لا اثه اكاوث،1 القول، 
س؛البي لقول وأجثرا؛ أولا رجحئاْ الذي وهذا صار للتجاتة نواْ ثم ملكه 

يئونهِمرم.١^۶١ >رأءاتججول ^«رمبمثءة:
(.١٥٤والإنصاف)T/ (، ٥٦١٢ الكبم)r؟/ الشرح انفر: )١( 
كتابت لم وم)١(، رنم الوحي، يدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب البخاري• أ'مجه )٢( 

عمر؛جيبمتئ.حديث، من رنم)لإ'ها/هها(، الأء،الابالية، إن،اه نوله باب الإمارة، 
١(. ٥٦١٢رثم)للجارة، العروضإذاكانت باب الزكاة، كتاب أبوداود: أحرجه )٠١( 



اصضاه1همنيصالإئماسبجضل ٢١٢

ستمن ملت ؛ aIjJSيهئ بلعه، إل بلعه مذ اسملت، واحده، فيهإ والقيمه 
ظامزهلكثث الأمان نمه لأف حقوالخ-ولا؛ لم بأمان اقراْ ؤإن بت، إل 

حقيعلم الأمان بنصاُت، التجاوة ضابخ لوبلع وكدللث، الئلعة، ق ئانترت 
ا>وودلكلا؛.

أراضعنده فلوكان ، الخوو لاهنخ الأجارة عروض ل الئلع تبادل، ت يعني [ ١ ] 
السياراتؤيزش ا-لخوو(، يشئ لا للتجارة بسيارات باعها الحول نحف وق للتجاؤة 

آحز؛ثؤع إل حولها الحول أثناء وق مع مذ يلع عنده ولوكان الأرض، حول ثم إذا 
التجانة،بتعيثرأعيان ثئتلم، لم والقيته القيمة، ي الزكام لأف الحول؛ يشيع لا فإيه 

وقللتجاتة أراض عنده كرجل الحول، يشيع فلا ^١^ بعرض لثس يامان ولوباعها 
حولها.ينقني فلا دراهم عندي يكوف أف أريد قال،ت بدراهم، الحول؛اعها أثناء 

كيلكوثديلهايامان الحول، لابمطع العروضبمضهاببمض هدافتييل وعل، 
بالقيمة.التجار٥ عروض ل تجب إما الركام أ0 والعله الحنلا، يقطع لا 

صلأبمأنبجفيالأمانتماما>لئالئائل:إذا فإف 
ثإثمن،أأف_ا، يمثه باعها ثم أقهر، يثة عنده وم٤ثثا أراض عنده مثلا يعني الأول؛ 

١^٤؟ئكمل حتى ثانية أقهر يئة ألف القه ي ثتتظر مولت فهل ألم،، المقة عنده 
الدراه؛يعل يمض لم انه ْع الزكاة وحنت، تنة للعروض ممى إذا فالحواء>-،ت 

أحرتم،•لوأبدلهابعروض أقهرك،ا بة إلا 
^١^؟ئهالأمحانةض:شئ 

البح.مذ الأمان حول، يأتد«ئ فالحوادس،ت 



٢١٣اةرواب3كأةاصأرة( ةتأو،الذة

قفل

موجودان،التجاوة ؤية والثوم الحول، يحال سائمه للتجارة ملك، إدا 
مئسقيمتها بالإ لا الإبل من كحمى الأحر يوف أحدحا نصاب الال ثنغ 

صحاليا شيها لوحود نصابه؛ وجد ما ؤكا0 وجتث، دلك،، بالع أوأنيع يوهم، 
التجاؤةركاة وجثت، يوهم، مثا قيمتها كحص نصاثٍ وجد ؤإف لها، معارض 
ثموصواء وهص. عر من القيمة بزيادؤ لزيادجا لنممراع؛ أحظ لأثبما وحدها؛ 
أ.لدلكل صا->جة؛ أ•حدحا مدم أو حميعا، -عولنإ 

بتةوتمت، لدتاس، وصار الدولة، تل من له منحت، أرض عنده ان إن
الحنلمنالإعرض:طموذللأ،يم،^مذابمثأمأ:شئ 

للتجارة.ليت، 

الأبان،من الصانم، يوف أوبإ للقية، نصابا ائرى ؤإن 
حولق عئر ٢ به اقري ما لأف الثناء؛ حم من الحول اوسد لالتجارة، عزض أو 

Jنصاص٠سائمه أو سائمة، ينصاصج للتجارة نصابا اسرى ولؤ عليه، يبن ثلم الركام 
نصاب،به ئاسرى سائمة نص،ب، كال قإل محتلمان، لأنج ١■^^؛ امءلإ "^1^0، 
المحاتةزكاة م ئدم إلزكاة، ض ١^؛ لأن ١^؛ ثيع لإ ثة هس 
لذلهورْ.الثوم حكم بش المعارص رال قإذا لقوته، 

وحمته، ^١٥٣حمته أي العشر، ربع زكاما دنهم، ٠^١ ةي>تتها الخنس آ ١ ت 
شلئ،،لا أكو الشاة والأو زئنه، ي هدا لكذ اض، من أكؤ المزلمؤ كلام عل دزاهي 

مؤخدبالأط



صضادل1قشصاسمماسنيءتبل ٣١٤

الأوص،وووعت النحل يأثمزت للتجاوة ثحلأ أؤ أوصأ انرى ؤإن 
تيثاقغزلكةم،لإلإئلم

3؟{'الواص ذلكأط لأف لأموزنيأ؛ النخل 
]١[؛.ْ 

معه

شل

مكاذ^^^1، ١^ لأن زرح، ص من فتها اووبجا عند الئلمع وتؤم 
١^؛اوو الإوءنمأإَتيِفي بمد يا زنا الثابمة، كسخاو خزق كنه 

ا.ف،وتكملضاباتياوةوالأيانا 
قيمةمن الزكاة وقمج واحد، حنس يهنا يالقيمة، يتعلق التجاؤة وكاة لأل 
اغبزنا لا.يالأيان، يالقيخة تظق زكاما لأف أجابجا؛ من لا \ذ)/ص 
الأمواوا}كنائر منه الزكاة وحنت فيه النصاب 

ثمزةزكاة ركاها ؤإذا النفر، ريع فيها لكاف محارة زكاة الثمرة زكى لو لاثه [ ١ ] 
أكثر.فهو النثر، تصم، ؤإما كاملا الئثز إما فيها صار 

شهرالحول تمام عل ويدمي ما فإذا الأصل، يئح الربح أف واصح هذا ]٢؛؛ 
واحدئواءُتاعللأم.

منقنرج ولا القدين من العروض زكام ثنرج ايه '، رالمدهب هو هدا ]٣[ 
اJهأخوطتثالث، لا القول( وهذا الأعيان، 

(.١٣٨(،وساة)ص:٤٦)١(اظر:صرا>فى)ص:



٢١٥اةاوابزئةاص1رة( ةت1و،الزد

الأعيافلأو الأعيان؛ ق تجن ولا القيمة ي تجن ١^^ زكاة لأف ولا: 
الوم،احر ق او عدا ويبعها الوم السلعة هذه ري مفالتاجر للتاجر مراده لٌت 
القيمة،ق الزكاة فتجب القيمة، التجانة عروض ل الثاجر مراد له، مراده ليت 

تيمجاؤكاةئاس
يكوذالتاجر محي الذي الماو هذا فهل الماو« من رربمريها ها: لو ألا 

الممزاء؟محي مرغوثا 

بالبيتمحدْ أويبقيه أوأمل، قيمته ينصف، ؤيبيعه فيذم، الفقير، يرعبه لا قد 
"اهالأزمحة.

١^٤،له ضثز لم الذي محدْ الكاسد الماو إل فظث محايئ، زى أثاث ئكا: 
ول.النحوي بإحراج القوو كان لذلك، اميئ،، فيكوف؛_^ الزكاة، ض فيغريئ 

نفسمى الإحراج الممزاء إل الأحب وكاو احتلمت، الأمور أف لورص لكن 
محدهالش التجاؤة وعرونحى م، ياجر رجلا لوأل بمي،■ منه، -مج فحينئل المال، أعيان 

التمرمن آحؤج نقول• فهتا الدراهم، مى أئر الئمر إل محتاجوف الفقراء وكان ممر، 
ولأي.القيمة من فالإمحراج للفقراء أنفع تكن لم إذا وأثا لأنام. 

إلبمتاج الففثر هذا أف وعرذ القد، من الزكاة عليه وجنت، شخصا ولوأف 
لا؟أو محور فهل له، فابجاةا أخزى أوحاجة أوغثالة ه ثلاخة 

س:لأةوز،لأنايأنمممموئا؛
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زمإالاص، زلكة مأيهت اس تممثق لأي ١^؛ ج زلكته زقدث 
لأنحووق؛ أو عم مذ ثاء ما عنها وعئرج ،، iijjjحنائه؛ اثنايس، عل واد 

•همعاس1ااو

محل

مذوحصته المال رأس زكاة المال رب قعل المقارنة مال عل الحول ثم ؤإدا 
موتهمذ لأي ال1ل؛ مذ إحزاحها وله الأصل، حول الربح حول لأف الربح؛ 

كدينه،عليه فتحهسعبا عليه، واجبه لأما نصييه؛ من وجنبها يسببه، وواجبه 
ضنؤئالأو،صنيةالإاوا'و

شيئا؟«ها للث، أفري أذ تولكني فهل زلكه عندي للث، إة يقول؛ أف له وهل 
عئدك؟ل ام الزلكة مذ ل فافني ١^ ي \ل ]حج أا م، نيقول: 

به.بأس لا جائز هذا الحواب! 

الذيلكن القصة، مذ ثاء وإ0 الدهس، مذ ثاء إذ تزج يعنى صحح، هذا [ ١ ] 
اوينحاجة إل بماج وهو دينار عندْ لكن إذا لأيه هوالقصة؛ الناس عامه ينامحس، 

أذبالفقمح ١^ أو فالغاJن، بمزي، P تجرف أذ عيه بمل؟:شق uذا دز>ا 
القصة.أي الورق، مذ الزلكة عترغ 

رأسبن ^، فه المصاريب المال مذ أحرجها إذا أثن هوالأول، الصحيح ]٢[ 
أعطىرجل فهذا الضارب، لخير الريح مذ ئنا لو لأثثا الربح؛ مذ وليت المال 

الالرأس زكاه ١^ رب فعل وربح؛ حا قام بيا، واتجر حذ ال! فألم، مثه فحصا 



٢١٧ممبسة)بمبزئةاص1رة( 

انال؛من نحورإحراجها لم أوجبها ممن وجهان؛ امحاريب حصة ركاة وو 
متودي؛يس، حز عمم من ولتسعإماجها المال، رأس ومائه الرج لأف 

'•١٧١٤١مى ؤإحراجها الركام وجوب، حكمه محمى 

المالرب عل صار ألما عشرين ربحت ألف مثه أف قدزثا فإذا اوبح، من نصسه وزكاة 
المال؟رأس أومن الربح من نحرجها هل الأف نحرجها أذ ط آلاف، وعثرة مثه زكام 

ألما،عثرين عن لثمن الربح من ولوأحرجها المال، رأس من نحرجها نقول؛ 
بعمسعلن ال؛كث1و اجره لأف الهثاو؛ أجرة بخلاف وهدا العامل، عل الصرر وصار 
.Jالا

اشابسير لم الربح لوأف لكن اشاب سالا الربح ْع لوميع مائل؛ مال فإذ 
زكا0؟فيه هل 

^^نأنبمأا>ليإذاجس،سم
مفوٍ،بعد الصان، بح حتى زاد م يرد، لم أقهر ستة وبقي يصاب من أمل أعطاه إذا 

اثوأنيلمناث،م.يقأشهريكوئ 
لا؟أو فيها الزكاة نجن، هل حلاف؛ فيها اأصارد_ا حصه [ ١ ] 

نجبمال ربح لأنبما الزكاة؛ فيها أة صم لم وهي الحول ثم إذا ايه والصحح؛ 
الثّولعهد من الماس عمل من الفلاهئ هو ٥^١ ولأن يزكه، أن علمه تجب ركايث 

هلم ربحه، وس منه أحرجش ا،لال ق الزكاة وجثت، إذا أقه اليوم إل ءكهأصْؤقلأم 
ي؟ثن أومحج المال ثن محج 
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فة!.  Jlilمس من كمج أي والظاهئ الخلاف، فيه ذكر ؤتذاقه المؤلف كلام 
أحرجالصحيح القوو عل نقووت ألما، بموئ ونبح أف، مته المال أصل كان إذا 

الماو،لرأس تابعه لأي الزكام؛ فيها تجب أي فواصح عثزْ أما وعتريى، مئة زكا0 
المالالمقارب،هدا علالمولالراجحواجأأيقا،فقول: العنزهالثانيهفزكاتجا وأما 

الموجود.من الزكاة أحرجنا الخول حال فيهكثإ 

قاأقاربا أم وعترين مئة عن تجرج الالكا هو هل الحاطن، قائل: قال فإل 
١^؟

الزكاةأف ١^ هو، أوأ-؛مجها أحرجها، المالك، قال سواء فالخوابؤ: 
الأحز.وكل منهإ: واحد لنكل مثلا ويقال والعشرين، المثة ل تجن، 

اكاوتوحصه المال استقرار الزكاة شروط من إف مكا: نحن قائل: قال فإؤ( 

الأفم لمر يدري، لا ا-قنل مل أيه صحيح الأف، الخول م لا، فالخواب٠: 
م1تقثه.وهي الركاة فوجتت، الخول، 

حصته؟هزوإ  ١٢يزكي لا التي الصورْ هي ما ؛: ئال؛IjJفإذ 
يكزما هو الصحيح لكن الحول، لوثم حتى مهللما يزكي لا ' الدهن،ُفالحواب،: 

الثاق.الوجه ق الولم، 

٤1 والإضاف،)م (، ٤ ٦ ٥ الفروع)م انظر: :١( 



٢١٩ات)بمبزىةاص1رة( ةت1بالزة

محل

معا،3ا-؛محاها زكاته إحراج للاحرل الشركي من واحد كل أذل نإدا 
ِقموكله الوكالة عن اُعزل لاثه صاحبه؛ ثصيب منه، واحد كل محمى 

علمالأول، ثصسب احقا صمن الأحر مل أحدمحا أحزحها ؤإل الإحراج، 
ه.زمنائكلمهف..ب..................

القهعل هي هل فالزكاة ذما والقارب ئنل، ١^ زب كان إذا قائل: قال فإذ 
فقمل؟وعثزة 

صاحبه.عل الزكاة فإة زكاة عليه ض الثر,ك كان إذا نني، فالحواب 
المحامبة؟مل ا-قنل وحال المقارُتا ربح مال قدر إذا ءائلت قال فإذ 

حتىفهوكالتاح ميتة بمبمى لم دام ما اأذاربا يظهرأة الذي ءالحوابت 
ثصيبه.يزكى ولوتحاسبوا 

المال؟بميئوذ الثنة حلال أنك عل اةقوا لكنهر مارأ امحازف نائل: قال فإذ 
الحولتمام قبل أجد ؤإذا يركى، أذ فيجب يسموه لم أقإم دام ما فالحواب؛ 

الأحر.عن وامصل مالكه، أحده ؤإذا ماله، إل فهويضمه 

وخدةالئ;لح لكن اشاب والئثغ:اقا اذل رأز هذا قائل: ئال فإذ 
التحاب؟

للأصل.تبع اوبح لأذ حصته؛ يزكى والذّاربا فتركي بمر، لا فالخوابت 



اسقضاه1همهمصالإئماسبجينل ٣٢٠

ظأنلأبجإذاقا:م؛^ىزفيتيبيلإمُايكو، 
^؛١'.لألاآأواك 

فضل

مثؤارح وقيمته الحول محال دنهم، بمثى يلتجاوة شمصا اسرى ومن 
الحاليأحدْتي الئفيع لأف دنهم؛ بمس الئمح وياحد0 مئة، أرع ركام معليه 

يالثمنرده عتا بؤ وحد مالؤ، زكاْ لأما اثئري؛ عل وزكاثة الأول، باكمن 
•المقري عل وركايه ١^؟^، 

يوكللا أف والأول الأئصل نقوك الحاو هده مثل وق الأصح، هو هذا [ ١ ل 
ذمهأبزأ يكون الأول، يدع ماليي الأحر احدمحا وكل إذا لأيه الأحت؛ منهها واحد كل 

الأصلمى ءنقوو(ت مضمن، بواحمت، ليس ما أحرج فمد بعدم الثاف أحرج فإذا الجمع، 
أحدمحاثزكلالآ>فقءل.



٢٢١اةرو1بهدتةم( هن1د،الذد

يديه

ا

؛|سءءسهبماسء^^^

 Xء أX

اممب.وتؤو مزص عتز اتى نوى و ئنبم؛ كز عل واجأ وص 
ضائاللإثائوكرسامح، زالاكز، 

الصغثرعل بث مذ صأع نمحس بؤ الناس معدو ثمر، مذ صاعا أو م، مذ 
ا.•؛!؛؛١ مممق ١^٠٨^٥• إل الناس حروج بل يودى وأمرأف والير، 

تيهاام الزكاة يض: تنؤ؛ إل الثيء إصامؤ باص بذ هدا القز: زكاة ا ]١ 
ولأوعبدا، حرا أويرا، لكف مغثرا منإ-»أ، كل عل واجأ وهي رمضاف، مذ الفطئ 

٠، ٦٠٥١إل الناس حروج مل ئزدى أثرأف الؤي. أف يهبممحا؛ عمر ابن حديث 
بمدمزق لا أية عل ذلك فدو الصلاة، إل عه-ئجوا أف مز العيد يوم ل ت يعني 

قال:س ١^؛، لأة محن، لا فإما تدر بلا ١^ يمد ما إل أيثا إذا وأنة الئلأة، 
طمظؤأنثنالإؤنئٌ«رأآ.

العيديوم ويمد العيد يوم ل الصلاة يمد إما قيهمآقت: الفقهاء مول وأما 
صعيف.قول فهدا حرام، 

الزكاة،كتاب لم: وم(، ١ •  orرقم)الخطر، زكاة فرض باب الزكاة، كتاب الخاوي: أخرجه )١( 
عمرابن حادبث، من (، ٢٢رقم)٦^٩! ايالمن، عل الخهلر زكاة باب 

رنممردود، فالصلح جور صلح عل اصطلحوا إذا باب الصلح، كتاب البخاري: أحرحه )٢( 
رنمالأمر، صلJاتا ورد الباطلة، الأحكام نقض باب الخدود، كتاب لم: وم(، ٢٦٩٧)

•جنبمءآ عاتثة حدين، من (، ١ ٧ ١ )٨ 



اصضاه1همهمصالإئماسبجص ٢٢٢

عنسدئايغذ لم لو يعم، يلنا• العيد، يوم مبل اشوها إدف مائل• مال، إذا ثانيات 
محابجاموس،لكذقوقئهدا إلا 

أويوميا•محوم المحد محو إحراجها بجوو أثث عل 
لأيةذلك، عل نص إثإ ثعير<ا من أوصاعا م، من ررصاعا ونوله 

نْ؛ه^بمئسعد أي حديث وق الشعمُ، ؤإما التئر إما العهي• ذلك ق نؤتئم ءال_ا 
«o\S  ^الئّلإوومد ق ؛؛ ١١ولم؟ض ؤالآط١١٠ ن\ي ١^طنانثا

فقدالربا حديث عليه يدل كإ موجودا كان ؤإف منتثزا مائعا ممرا قوألألأْؤئم 

إنالاكاس، عائا ئوءا ليس لكئه ثاللإبامح«ُأ' بالقصة والفقه باائ.ما ر>الدهن، فال: 
أعيانا،لقصود فهل والأئط. والشع\ئ والزبيب ١^٠.؛ ت فمهل الأربعة هده العام قومم 
ابئز؟أواكود الأفة هدْ 

امودابض،أىأنئئكانثناتالالماسأيأ،فالوهمضأئالأ-زالخواب: 
حتىلامحزئ مإثه هوللهائم ؤإثا ولاياكلوثه، لايمايويه التمروصاروا عن عدلوا 

الأفأثا الاس شام أنت عل بماة الحدث ق ذكز إنا لأنه الحدث، ق ^١ كان ؤإذ 
أوالدنةمثلا كالؤز الأصناف هده سوى يطعمو0 صاروا الناس لوأف وكيلك فلا، 

الزكاة،كتاب ومسالمت (، ١٥١٠)رنم العيد، قبل الصدقة باب الزكاة، كتاب أحرجه )١( 
سعيدأي حديث عن ، c١/م^٩٨٥رنم)والشعثر، التمر من السالمن عل الفطر زكاة باب 

الخيري.بمه.
من٥(، ٠ ا/  ٥٨١)^رنم نقدا، بالورق الذهب وبح الصرف باب السائاة، كتاب عسالمت أحرجه )٢( 

هؤمحئبمثئ.الصامت بن عبادة حديث 



٣٢٢اة)وابسئاص( ةت1بالوة

يآرمتهممتة، مسلم و%نئ للحم، يقسه؛ عى اقكاس_ا عق وتجب 
بطرتن؛1>.

روجهأو عد بكلم لكل ظن ته، أحد عل ولا لكي، عق نجب ولأ 
تلزمملم ولكة، زلأي اكلوة« رربن لقزله: ف>مح؛ تجنج، 

ص.

والمشلاُ•بلحي الضر؛ عل وتجب 
ثئينطئعث؛محيبجا.

ص،تمي1>ابجاة؛

باللحمإلا ُللومضهفيمحلأتثدوف نجزئ، فإي طنامهن مي الأماكن عض بق 
اللحم.مى يكون فاثه 

واشر«رالصغير ررعل عمز! ابن لحديث الصغير؛ عل محب [ ١ ] 

حدين،ي لأيه كثة؛ المعي وليس المش يعص المراد ااوادش،ا ! ^٥١٥وقوله 
وشمهوالرقي، اللص تى للصائم طهرْ ه الس ررمرصها ^؛^١: هماس ابن 

لحقل؟الدي اهن أي يتام((رأ؛ 

حصل.الذي هو الثاف اُبمواب• 

الزكاة،كتاب لم; وم(، ١٠ ٥١٠)رقم اكلر، زكاة فرض باب الزكاة، كتاب اوخ1رىت أحرجه )١( 
عمرابن حدث من (، ٢٢/ ٩A٦٦رقم الملمى، عل الفهلر زكاة باب 

بابالزكاة، كتاب ماجه; وابن (، ١٦٠٩رقم)الفطر، زكاة باب الزكاة، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 
(.١٨٢٧رنم)الفطر، صدقن 



اصضاه1نينيصاسممأسبجضل ٢٢٤

أ.ا-إك؛نل عن يزج ظ^بمنئلكوا عثنال لأف 
ن\لثأوثئ  juلا ابمد لأة هزه ف قنوم بدا الكافن نلك ثإذ 

لكفت•

لكو jjكأ فهزثة، نثده ينزم الطهزة، أهل مذ اي فطرية؛ الثيد عل وعئة• 
أشوا؟،.

محل

المممهلأل ص1غ، وتلتة العيد يوم عتاله وممه ممته عذ مصل أف أحدمحا؛ 
وققظ:ئنيأ. ر)ابمأبملئإ« البت:  Syiبما؛ الداط كحث أئأ، 

السمدي.رواه سوو<ا ااواندأبمخ 

أوصاصن؟صاعاواحدا محرج؟ فكم الحنئن عن بإحراجها هملنا ءإذا ١ ت 
يوصفإثه حمل عن مات إذا الفرائض! ق قلنا وقد اثنان، ائه احتإل فيه الحواب! 

قوملاJخالوق خق ذاك أف ١^ فيقاو: احياطا، أوأنثي ذم ٠نإنث ١^ له 
واحد.حت؛ن عن إلا محرج فلا الدمة براءه والأصل طه فهوحى هذا أما الاحتياط، فيه 

^^نأل:ثكاسم؛إذإل]آ[لكنهدْ 
يكزكا م، إزالة عل م الكاي عند أندلإ ؤإذا مغ، لا الكافر عل اكلم ثع 

اانال،اءُفيكتاك،ض.



٣٢٥ةتاسامىة)ئبسهاسو( 

ثلزمهبمن بدا آحر، محصل هإل مسه، عذ أحزحه واحد صيغ ممل محإف 
و\ثظيجننؤ.لأي اش؛ ساء إل بابه ق يدكئ عق بقمته، ١^١^ 

ووايتازتصه صيع، بعص ممل يإف 

١٠٠منه يأمرمحاتوا مئ\كلم ^١ ٠٠لموله إحراجه؛ يلرمة إحدامحا؛ 
مص.مأك ١^١ ة5دلك فطآية، مئة و* العد , مص ، llJLoوُ لأئة ٠ عانه. مممأ, 

بً سف 
عيهكنن يومه، ئلز ض المن به يودي ما عدم لأثه يلزمه؛ لأ واكاسهت 

ممشبج:ضاوواا.
ثضثق،خقآدِس لأنه قاوة؛ ئدم يه، ، ^١٢يئن ضاغ شل ءإِل 

اiطاهلأ?ه ١^'؛ ممي ءإذولمظالإ،ه أزق، هكاذ 
اشرعق يوجوبتا لثاكدها وحوتيا؛ الدين ينغ ولا به• يطالب لا ما عل ممدم به 

غيخوي.من 

تحل
الفعز؛لتلة من الشمس وهوعئوب الوحويت،، وقت دحوو اكاف. الئرط 

يكونودلك وتناده من الفتن ركا0 اممه رمول ررمحرصن عمرت ابن لمول 
الئنس،■•■•■•I.•••■■■•••••...■.■••••.•••..•••••••.•...................مروهمب 

لأدمق،حى هذا لأف محرجه؛ فإثه صيع بعص شل إذا وأيه الأول، الأوب ا ١ ] 
اسهليغ.ما منه ترج أف فوجب 



^ضضاه1همنيصاسممأح4دبجضل ٢٢٦

محسممأنأبجبماي،أنشا
هعثهمايوا ثم عنده وهز عريش ؤإف فطرتم• ظزمه لم العروُب، مل 

الظهار.كئانة هآطل ق تجن لأي 

فضل

إعناءاآمصوذ  jSTjللحم، الصلاة؛ قتل العيد ين؛ إحراجها والأئصل 
ادوم«اتيه:محىاضاضفيضا لثزو العيد؛ الفماءضس:ن؛ 

لإلكله، ام و له؛ إعناآ الصلاة مل إحناجها ول مصور. ن نعيد رواه 

منلأكثز عج1ها نإل فيه، خا الغز هبمصل أوبمصها نمى أبا الئاهن ؤاة 
العيد.باثئود:ز؛ \ذبو عذلغا ملأ الظاهنأن4ُظها لأف جز؛ ذَلاك،م 

وأجزأت-محووالأمن، لمحالمتؤ الإحيار؛ ثزك الصلاة عن أحزها نإف 
اكنى.بمفىامئتلأثا'ل
ُ .ِْ. بالدحول.ولست، بالعض. الع؛وه t ١ ت 

حشتممتها عاليه نجث، لا إثه النمما١.تجت ق قالوا العض. مسألة ق ئايوت قال فإذ 
تنiلمصقا؟

هاولأتبجط فلا، هدا وأئا الأسماع، تقابو ق الكمه لأف ممي؛ فالخوان،: 
الدخول.

أداهارايتي قالت رمح؛هلبمي؛اصريح، عثاس ابن حديث، لأف جدا؛ صعيف هدا ]٢[ 



٢٢٧اةروابهدتتص( ةت1بالزد

المصاء؛ولزمه ونه، ص الواحب الحي لثأحمْ أنم اليوم عن أحرها ؤإف 
كالدين.وقته موات ينمط ملأ وجب، ماو حي لأئة 

ا.ر الصدئات(( من صدد4 لبي، بندها أداها ومن ثموله وث1ه مبير الصلاة هتز 
بعدأ-مجها ثإ لوأحزها وانه العيد، صلاة عن يأحترها يئرم انه ت فالصواب، 

اممه.إل يتوب حتى أج ؤيكوف الصدمات، من صدمه فهي انمد صلاة 

أدائها؟مى يثثكن ولم متأحر ومت ي إلا بانمد ينلم لولم ا0ت إذقال فإذ 
عذر،فهذا انمد صلاة بند إلا بالعيد علم وما الم 3، أوكاف عذر، هذا ملنات 

لندركان فإذا قش، ولم الخلأة ء لإخراحها أندها قد أوكان 
بأس,فلا 

يومإن،ثن لأكثز إحراجها ينجل كان بجودإذا لا إيه مووت هنا قائل؛ قال فإذ 
وكاذايام ثلاثه ياتيه كاف الثنطاذ ®أف من رمح.بمته هريرة أتجٍ( حديث ق مومحر فا 
الفطر؟ضيقه كانت أبا الظاهر قالوا: ه«رى افه زئول يقة ضم 

إثإللفقراع، وكيلا ليس الثس-ول بأف — أعلم —وافه عنه محاب هذا فالحواب: 
ولأئنفإلالفقراءإلأفيجما.نكيل 

*ء أ* 

بابالزكاة، كتاب ماجه; وابن (، ١٦٠٩رقم)الفطر، زكاة باب الزكاة، كتاب أبوداود! أحرحه )١( 
(.١٨٢٧رقم)الفطر، صدنة 

(.١٢٣ رقم)١ شبا، الوكيل نترك رحلا وكل إذا باب الوكالة، كتاب المخاري: أخرجه )٢( 



صضاه1همهمصاسمماسبجءتبل ٢٢٨

محل

بإنثادْأنوداؤد نوى ج ع؛وْ؛ ولا نصالت، الغز لوجوهنا يشرط ولا 
صاعاالفطر صدهه ررأدوا محاو: . ١^ وئوو أو أسه، ص صعثر، م بن نثه ثض 
عثبخمأما أوهقثر، عى ممئدك، حرأن صمحرأوير، امح، ثل ص برأومحئح مى 

يزيدلا مالأ حى لاؤث أغطى٠٠ محا أكم علته اف فيوم' وأما افه، محري 
كالكماتة.اثناب، وجوبه لب يشرط ذب' ، ائاو بزيادة 

نخل

روىة المسلمتن؛ من موته يلزمة من قطره لرمته يسه ذطرْ لرمته ومن 
وا-لئئوالكتم، الصمحر عن الفطر يصدقه اممه. زئوو راأمندا هاو: عثز اثن 

لأفعبدْ؛ وروجة وعبدْ روجته محرم الرجل عل يجب محونوذ® والمد• 
ممتهزه.

يزنهإلإ والملائ، المنم،، يحق ين، لأن؛ثا فطريه؛ هعيه آبق عبد لة كاف مإف 
هد١^ كقمل ؛١٠^ ودلك، مكاثة، يعلم أف إلا عنة، يعطي ولا أحمد؛ هاو الإبايى. 
لرمهدللث، بعد حتاثه علم هإف الشك، نع الفطنة تجكا م ارثي، أو مات، 

وهال،ضمتها. ثلزمه لا لأئه هزنجا؛ ثئزمه لتر ثأشز روجه له ، LjIs"ؤوذ 
لزوجتهكاف ثإل الأيق. عبدْ فطرة الثني يلرم كإ هط_زمتا ثلزمه أبواظأُتإأ 

ثمأ^لزئهققئهيشهبجJه.



٢٢٩اةراابستتص( ممبالزك

منواحد كل وعل ممتة، علثهم لأف فطريه؛ ينلنهم لسادة العبد كاف وإو< 
مدرها.فتمدرت لها ئابعه لأما ثفمته؛ مذ يلزمة ما بمدر فطرته 

كتكمارةد^SمLلإا موجب طهره، لأما كامله؛ فطره نيد كز عل، وعنه؛ 
١^١؛.

ماعق ث0 وعق عليه هفطزيه حث ضمه ومذ 

وزوجها،>ثئدها عق ممتها اش أوالأمه أقاريه، مذ اد؛؛ن عل ممته ومذ 

عليهعذأخمدأف مالمتمبم.وص نهززمصال ماُه محص يموثه ومذ 
تمونول«.ار؛لمن مزنه: عئوم ق فطنته؛ 

وخملا"قتتعقلاثلزمهممته. لاثلزمهفطزيهكإ انه واحتاوابوا-ئادس،ت 
يممحا،ولم العروب عند ملكه ومذ الآبذ<، عل وجوبما بديل المويه، يلومه مذ 

ماJه.وقد المود_ج مل أوأعتق ٠^١^، عثذ وتموطها 
قفل

كاJتؤإل كالمعدوم. لأثه مسها؛ فطنه معمل ووجها اش اأومرْ وعل 
هنجي ق لأف ف>بجا؛ نجث لا أذ زمحل ^^،، ثئا قل ءفطنبا أته 

^٧٢؛.زالثLJ ١^ كانت لن كإ قنقطت، تجز الس 

يملكه.ما قدر منهم واحد كل عل أل الأول الصحح [ ١ ت 
فهلزما،محرج أف الروحة عل تحب فائه منيرا الروج كان إذا ائه الصواب ]٢[ 



اصضاهامهمهعابمماسبجضل ٣٢٠

توجهان هميه إدنه لعير يمسه عى محأحرجها عيْ فطرته لزمت ومن 
كخا:محزمحمحناه.

مذإدن بعثر إحراجها محزئ ملأ عثرْ، عل تجب لأي تجزئه؛ لا داكاف• 
ائاوارؤ-متظلإه،كزكاة 

محل

ووىولما عنر، ابن -ؤديث محرج؛ ثل صاغ؛٧ الفطرْ ق والواجب 
ممر،مذ أوصاعا طعام، مذ صاعا ء البي رض ثنيها,ف 'رثثا همال• نيئ ابو 

وجاءتهلناجاءمعاؤثة زيمط، أوصاعامن اقط، من أوصاعا شعثر، أوصاعامن 
ؤإأحرجه أزاو محلا نعيدت ابو مال مدين' يعد"ل هدا من مدا اوى مال،• السمراء 

هدملأف ئومزا، زنيها كان ولو ف>ي عليها نجن، الززخه أف الئق ظاهز إة بل 
عنه.متحمل وعيثْ شه، الإنسان عل واجته زكاء 

والدةبه لووغ لكذ هوالإنساوثسة، الفطر زكاة بإحراج هدا وعل 
^ق،يافأ>جطيفلأإش.

الآحر؛عن ونمط ذمته بريث، يشه عن أحرجها إذا أيه الأول،، الصحيح ]١[ 
ومحث:ثغثلساJبظ، الخاطنخحاأئلأالإنلأة 

باحتلأفبثتلفن، العزف، باعتار ^؛ ٥١١وهل صاغ، الفطنة ل الواجب ت'اا 
وسلم؟آله وعل عليه اش صل اي صاغ هو \مذأ أف أو والأماكن، الأزمان 



٣٣١اة)بابسئاص( ةت1بادند

^^^^١٥٠١^،الثّوو( وصخ س، اللمي صخ ص العلياء عئد المشهور اُبمواب• 
وأربعوفكتلوان ا-ئد~ "يعني الرنين الم بن لص عندنا، ادروتؤ ١^١٤ ثى أض 

البثمن غراما وأربع؛ن كيلوين سع إناء سخي أف هدا وكيمة ذللث،، عل ؤيماس غراما، 
ثعيثلا وحينئد البث، سوى ما يه فكل نلآْ فإذا الإناء هدا ل فتصعه ا"ئد الرزين 

١^.لأ الخيأ مدانة ، ٣١لأة بالنزن؛ 
ئموننلموة، ام الرنين او من غراما وأربعتن يلوين سع إناء محي يعنى 

أوأحثالبث مى أثقز كان سواء صاعا، فيكوف ّني،ء، كل، مذ ويملموْ القيامحن،، جعله 
الك؛او،اوز،:دلأ أ0 ننهي كنا الاس، بعص بمهد ما عل ليس الم، وكظ البث، مذ 

الصحيحالكيل، ولكن الخث،، مامك ما يثير المكياو قوى يكوف حتى عليه ؤقزيذ بملاه 
فهدافوثم، بجعلوئه الذي الثنيم هدا وأما الصاع، وررءا~ ~أي مسح عل يكوف أل 

•الأصل ص وليس عني ميء 

والأقط،والربيب والشعثر والتنر الم مذ يعني هرج* ثل ®مذ : ;^١٥وقوله 
٠ءر"ر مذ أوصاعا طعام، مذ ررصاعا اقدري سعيد أب حديب كلام ي وهتا 

راءطعاتا؟ئنى،س)أز(؟

لوجهم،تدرأو( أش أثه الفناهئ 
مذمحاها ام،: فيكوذ ١^، ها الرادبالطعام قالوا: الضاة أة 

الزكاة،كتاب ومحساومت (، ١٥١٠)رنم العيد، قبل الصدقة باب الزكاة، كتاب البخاريت أحرجه ( ١ ) 
(.١٧؟/ رOAرقم واكيثر، التمر من السالمن عل الفتلز زكاة باب 



١حعدبذحتيلالإمام ص ي ،^ ٥١ظى المميق  ٣٢٢

قولهذا وس، من ^ ١٩أو?،أقط من صاعا أو سؤر من أوصاعا م من أوصاعا بث 
الحديث.هذا عل ثكلموا الذين أكثر 

هنا)أو( وأف ينده، التي للأربعة شامل هنا الطعام إ0 ةي-لت اكالت الوجه 
الصحيح!الحديث ق يوله ونظبوه طعام، كلمة ق ايجمل مبيم أي• للممسيم؛ 
نن١^١ عكه أن كثاائ،، j أزأنزقه لكيلأس، م انم كل >اأنه 
ءندكاار١؛٠العيب علم دهِفي أوانتاثندت، حنمك،، 

ممابهل افه أئزلة ما لأو ررشثخمثك<ا دولهت ي المجمل شيم هنا ذزأو، 
علمق به استأثر وما منه، به نمى ممد حلقه من أحدا علمه وما ثقته، به نمى ممد 

بهثقته.سثى ممد محده العنبخ 

وستاأيه ذللث، ؤيزيد وهوأربعة، بعد، فيإ ذكر هوما الطعام فيكون هذا وعل 
اليي.عهد عل تحرجها رركنا آحر• بلمظ سعيد أي حديث من البحاري محح صل 

هذايمثز وهذا ا والأقطاار والزبيث، والشعم التمز طعامنا وكا0 طعام، من صاعا 
بندكذا٠ من *أوصاعا يوله! أ0 عل أحتاره، ١لذى وهذ١ بين؛الأربعة، الذي اiجمل 

المجمل*أوبيان المميجم به يراد طعام® من ررصاعا هوله• 
ألحدكل U -^١، قوأقالآصمُ الئّوو اووض أف أيصا لذلك ندو 

ولهذاولأمام، طعانا التإ فصار الةولحُت،،'وةنا.لإث، بمةصجاءلإ، 
(.٣٩١/١)١(أحرحهالإuماحد)

(.١٥١٠)رقم العن.، تبل الصدقة باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرحه )٢( 



٢٢٢اةراابسهص( مم،د،الذد

مدينيساوى هدا من مدا ررأرى )،؛ ١٥المدينأ وجاء الخلامه، ويول ;?.بمته معاوية حاء 
ءكه\ئثآؤئم\لثّوو عهد ق الم أو عر يدل ^١ ٠ ثعيا<ر مذ مدين~ ~اوينيل 

شائنا.ولا ممود1 ليس 

طعانا،ليس والئلأ شام، والثم شام، الم الحاصر وقثا ي يقال: أذ وص 
طعام،اثة عل الأقط يأكل ما الأف الباليه حتى كيلك، والأقط طعاما، ليس والزبسس، 

الأصناف،هدْ ملنا: بالمش الممْ يلنا: إذ باللفظ؟ أوالعمْ تالض ااعيرتْ يقاو: فهل 
حال.كل عل تحزئ محلنا: باللمثف أحدثا ؤإذ تحزئ• لا الأذ محوئا ليست، التي 

حتىس إذا إلا محزئ لا ^؛1 محنا: باللفظ محنا إذا أيقا هدا عل رص 
صإذا إلا محزئ لأ فإنه مي، كائ الاس عند وأطبم، الاس عند أمحمل لوكان 

؟٣١هو فا الأصناف. هالْ 

ماللئ،الإمام ثص ولهدا بالمش، العباه أف نرى فنا الأرجح ابواب• 
الإufوكدك ^٢٠،  ١٧لأ:اكله نن وأثا لنكانوا:اكلون4ُ، إلأ محزئ لا ١^ أف 

لا؟أم محزئ هل يوكل لا كان إذا الأَتطرآ' ل روايتان عنه رحمذآمئ أحمد 
يمعامهاالأمور ق العسمء أذ الفقهاء ولاسئا ،اء العالعند المعروف، إف ثم 

الزكاة،ئاب، لم: وم(، ١٥٠٨رقم)العيد، ئل المحدقة باب الزكاة، كتاب البخاري: أحرجه ا ١ ل 
معيدأي حديث من )هم؟/ما(، رقم والثعثر، التمر من الملمتن عل الفقلر زكاة باب 

ه£أن.الخدرى 
)أ(اللونة)ا/اا،*ا(.

(.٦٦١/٢(،وصهم>٨٣/٣(،واض)٢٤٧/١^ص)انظر: )٣( 



سقاضاه1نييصالإئمأسبجضل ٢٢٤

أوأقطاأووبيتا أو٤^١ ا شم كؤنه ق ا-محم به يعلى معنى لاثغلم ونحن بألماظها، لا 
لهم.طعاما الوقت ذلك ق كانت أما إلا معص له ما أو^١، 

ررئرضومرجنا• الصحيحم ل عمر ابن حديث عليكم ^ ١٥قال فإذ 
ُ.ثعثرءر من صاعا أو م من صاعا الفطر زلكة اممب. رثوو 

أمازمحا الزفت ذلك و والشم ١^; لأة جاJا؛ ظ ٠اjا أن ا.ثوان مما: 
ذلكق الدينة أهل لأف والأقط؛ الزسب عثر ابن حدث يدكرق لم ولهدا الطعام، 
سبيلعل والثم التمز الثز. فدكز والثم، الثئز هو الثئيس طعامهم الوقت، 

يالمعان،•المْ أف المقهاء عند هومعروف وكإ التنين، سبيل عل وليس المثاو 

الثمرإلا نحزئ لا يقول،ت محقا ظاهريا ل،كوذه قمحذآنيئ جرم ابن عند ولذلك 
سعيد.قهأي حديث، و أنه مع غريب لكنه عيرخار٢'، محرئ ولا شل، والشم 

دكزالزبين،والأقطام.

إليهدم، بإ أوثأحد ذلكر، عل الناس وثبعه لآ.ةن معاؤية قال بإ وأ-حد وهل 
سعيد؟أبو 

الزكاة،كتاب، ت لم وم(، ١ ٠  ٥٣رنم)الفطر، زكاة فرض بابط الزكاة، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
.٧٢سإ وفم اللمز، عل الفطر بابزكاة 

)آ(ادءل)أ/؟>ا--آا(.
الزكاة،كتاب الم: وع(، ١٥٠٧رنم)العيد، قبل الهدنة باب الزكاة، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

الخيريمعيد أب حدث من (، ١٧/ ٩٨٥رقم)والثعثر، التمر من اللمن عل الفطر زكاة باب 
.محن.



SLهتاب  S^I ( صدهن باب )٢٢٥اضلر

ؤزلأ}محزتئ لإ الأزبمة \ؤني ثذْ ء ميز زنن 
تغن؛م أن موتئ نزاءٌلكنش أخزأة، أخزخ ذ4\ ظها، اثئوص لأي 

او.لظاهر 

والئعثر؛الح-طة مى والثويق الدمحو وقزئ 

الظاهرلأن سعيد أبو قاله بعا يأخد أذ الاحتياط أو شك لا الخوابت 
ا،لقصودولوكان القيمة، ق ختلمان قيأئو'ْأئيم اومحول عهد ذ والشم التمز أف 

أفالمسالة: هده ق فالصواب مثلا، ثعي مذ يعادله ما أو ممر مذ صاعا لقاو: التقويم 
االصوارسا.أقرب الصاع~ إحراج وجوب ~وءو لأ.بمثئ ممد أبو إليه دما ما 

اواس^٠!، ٥٤رث،ا الممدير، ي الناس محتلما لا أي، وهي عظيمه ^٥ فيه وأيصا 
ؤيقول:آحر ؤياق الشعر، مذ صاعا يساوي الر مذ صلمع ثلثا مثلا: ء؛قولا لتقدير ال 

صاعاأحرج ملنات فإذا الأمه، فتحتلم، اشر، مذ صاعا يساوى الم مذ صلمع وبع لا، 
اكتمنا.أوالأقط أوالسعثرأوالربب أوالم الم مذ 

محزئأقه معاؤيه إليه ذم، ما احتار ثتميه ابذ الإسلام سح أف والغرم—، 
المرُمذ م نصم، لفطنة اق 

ئ؟أو أزثئه يكز ١^^٠ [ ١ ] 
أوثعمأوممئ طعام حمته، صارُت، منمملأ جننا الطعام أف اعتمإلما إذا الخراب: 

زيين.أوأقطأو 

(.٣٧٢العلمة)م/ لاخيارات ا '



سقضاه1هميصالإئماسبنءنيل ٢٢٦

ه1ن .إلأءثاةامنم،٠٥١ررممغيتيزضو س:
تقال ثني، ثان فه ئك ثم ديق، من أوصاعا رييط، أوصائامن ئعر، من 

مح؛س،بخالتئخث،محاء4ا'و

واحدكز لأو \لنئوي عن مدل لب إدا أجناس من صاع إحراج ومحزئ 
لإ1عة■العبد لوكاف كأ هدا، مى وبنص هدا مذ بنص مأجرأ مممردا بتزئ مها 

تمحوله لظاهر الخمنة؛ هذ0 مهام محام ما ينطي أيه آحر• محول بموجه ابوبي ومحال 
ا.أمزل والأول محال! طعام® مذ ،رصاعا 

مدْمحمى يعني الدمحق، مذ أصلإ الحب لأف الدمحى؛ نحزئ لا وموت [ ١ ] 
وتاذلا لا:يى ه يألِماج، فيه لم:كذ إذا لأبيا ص مثد والدJق نو، ولا 

نحزئلا الدمى أف الصوامت، إل أرب المول وهدا بمني، فلا الحب وأما بمني، يم قليله 
وأبمى.أصلإ الخأا لأف نحزئ؛ لأ فإثه فيه وزاذ احتاط الإساو ونوأف حش 

قامما محزئ أيه 6ف<أذئئجيد، بكورا؛ أثى محول هوالأيل، الثامحخ الظاهرأف ١^٢؛؛ 
واحد؛صلع ق أجزاء تمج كؤيؤ ل بؤيّا عليه، القدرة مع منها يكذ لم وإ0 مثام،،، 

وحمسثم، صاع وحمس رمحت،، صاع وحمس بر، صاع وحمس ممر، صاع حمس ت يعنى 
أقط.صلع 

ررصاعاالخدين،؛ لأف ثيء؛ هذا مذ المنسج ق لكن جائز، هذا إف الولم،؛ يقول 
افالأنبملي فكيف ابني، اثماد ل ثفنر له والشائع مءرآ' مذ أوصاعا نم مذ 

(.٦٦٣الغنى)'ا/هخ(،واهمحاهمرآ/)ا(اظر: 
الزكاة،كتاب، ت لم وم١(، ٠  ٥٣رنم)الفطر، زكاة غرض باب، الزكاة، كتاب، اJخارىت أحرحه )٢( 

رْءممبمنمح.عمر ابن حدين، من (، ٢٢/ ٩٨٦ررنم ايملم؛ن، عل الفهلر زكاة باب( 



٢٣٧اةرطبسهص( ه1بادزد

نفىالآظرنا:قن:

الخم•ق لأيه عثرْ؛ وجود مع إحراجه محزئ إحد'امحات 
أخلأخطى إذ \ينئ: مال الأَءثثاف. قدم عئد إلا تجزئ لا ثاك1ط: 

تجبولا الكمازة، ِفي تجزئ لا لأثة ودلك، موتم؛ كاف إدا أجرأ ١^٥^ البائية 
الآكاةفها١ا.

"ََ ص

زالم.الحث، من ثنتات م من نمانها قام U أتجخ الخط قدم يإذ 
ايثانوقوم والدحن لكلدؤْ كاف، م؛ أي بيم مى عئرجوف حامد؛ ابذ ومال 

زاهاما٢'.

الفقيث؟ابه لاتتؤع ئد أجزاء محة مى مكوثا صاعا 

يكوذأذ يد لا واد4 ا،لولفث قال ما حلاف الصواب أذ هنا 
النص.هوظاهر ك،ا واحي■ جنس مذ الصيغ 

كوذأذ بثزط الباليه لأهل محزئ الأقط أف ^: ١٥^؛للخزقث جثي مد ^ا ا ١ ل 
الش•إل ثظث وهدا ٠،  ١٣^

الأول:ق يقول وا،لولمؤ ؛، الثحمرق ^٥١^٥^ حامد ابن قمم ]٢[ 
قالهما والصواب والأم،اك، مثلا اللحم يوف يعتي واكمررر الحسب، مذ ممتات كل ررمذ 
١^٠^.عئزئ الحيتان -قوم يقتاتوذ مكان و مثلا كان إذا أنه حامد، ابذ 

)ا(غصرالخرفي)صلأإ(.
: ١٨٢والإنصاف)م (، ٦٦٥الكبر)Y/ والشرح (، ٨١٠الخي)م انفلر: )٢( 



سقضاه1يهمصالإئماسبجضو ٢٣٨

نحل

هلتهاو،ت محاهد وزى لها التئر؛ لآنن١ثئإنياج اممه عبد م عند والأنحل 
تلقواهد أصحا؛؛ا إل هال! التمر. ْى أنحل زالم هدأوتع افن إف عمرت لإبن 

ثنيم أخمد. وكدJك عيْ. عل جم الإهتداء فار أنLJ^كه، أف أحب وانا طربما 
لألأ.لإمحأكؤسا ١^؛ ١^ 

مُ ,  وهومورون؟اللحم يكيلون كيم، لكي 

قيزاد فإثه موروثا كان إذا وأما تهل، فكيله جاها اللحم كان إذا أما تقوو! 
كيلوين؛؛؛ ٠۵١١كان فإذا يزيد، أف بد فلا ثقيلا، يكون طري إذا اللحم لأف الوزن؛ 

إلبماج الكيل اكصود دام ما الموزوف لأف كيلوايتط؛ أنثته مليجنل غراما وأربعير1( 
jيادةJالورن•

هوهذا للفقراء، أنقغ كان ما إحراج والأتحل السواء، عل الباقي م يعنى [ ١ ] 
اللمي.ُإل ة.بممحت عباس ابن قال ولهذا الفقراء؛ مع حا اكصود لأف الصحيح؛ 

فهولهم أئع كان وما للمثامحر* وطعمه الثعووالثمثا، من ول0ثاو؟ طهزء هزصها 
أزل-

منلكاتلك، إيه حتى للثق، التام التحري ماعديه مى نمحهبممحا عتت ابن لكن 
التيالأمور ق حتى به. يقتدي وهواُه بالزسوو الاقتداء ق غريتا 

باب،الزكاة، كتاب، ماجه; وابن (، ١٦٠٩رقم)الفهلر، زكاة باب، الزكاة، ياب، أبوداود; أحرجه ا١( 
(.١٨٣٧رنم)الفطر، صاو;ة 



٢٢٩اةردابسهاسو( هاد،الوة

نحل

معيبحب ولا والإدحاو، المحل عن خاوج لأ?ة اؤز؛ نحزئ ولا 
يته\ألؤي3 نثموأ ثعال؛ ؛ ٧٥١لمول طعمة؛ يعمن قديم ولا مثوس، ولا 

ائتصوصا١لعن عدوو لاكة القينه؛ محزئ ولا 

وذ\ذئٌلإفيه بال الذي الكاف يتؤل الثمر ق كان حتى ٠، يضير بدون اماثا وثعت 
غومخ.شدة من فيه ؤيبول فتنزل 

رجهورالصحابة عليه حالمه الإسلام سح يقول الأصل هدا لكي 
بجوازالقائلى وممومن الأثمع، النقم إعطاث الأقل إف يلنا! قائل! قال قاف 

البلدان؟من كثي ل محائر وهدا له، أثح القينه إف مولوف! القيتة دع 
وهذاطعام، الخدين، هوطعام؟ هر عليه، ئص تما الدزاهلم هر لكن فالخواء«_،ت 

إلأحب الطعام الأيام من يوم ق يأق رب،ا لأيه طعاما؛ يعش أف الشنع حكنه بى 
مفيدة.علن أشياء ببما ويشري وين.م، الفشودراهم نعطي وربيا الدراهم، من الفقم 

أفلهدا ويدل صعيفح، قول لكنه تحزئ، القيمه إف قال! لن حلائا هذ.ا [ ١ ] 
والربيبواللإ والشعار فالتم ثلث،، بلا القيمة محتلمة أصناف، من عينها الرسول. 

عممت،فلثالم محلمروهوصاغ، فدرهاثزعاعم ذللثح ومع قننها، والأقط 

)ا(أحرجهاوهفىفياضهم)ه/أأ\-0أأ(لأ
)؟(محموعاكاوى)يا/هيأ(.



اسقضاهانيهمصالإضاسبجضل ٣٤٠

قفل

بمةت ززنئ الإي باوْم نئن أزطاو ئ زالئاغ 
لأنئكع1وؤ.

ىأتط[وأنر لإو حطه، زئك ئ1نطاو الئاغ ماوأيت: 
و\هأنو.

أفيثغي أيه عق يدل وهدا أدرى• لا ت ممال ميل، الص1حاتي إل لث.' وقيل 
^سوئطاكنصيجااو

حبئدلأبا الثمنام؛ من محن لم القيثة إض مما لو إنث نأ لها، أي لا القمه أف بمنا 
الس؟مدث ص أَيصا بالمنة ولأبمي.اا،نألوول خمه تكوف 

لدلكمثلا؛ يرمحن وهويساوي بدرهم العثبغ فيثير منه الإنسان محايى ربإ 
يطعم.مما وهو١١٥^؛ الثريعه به جاءت عثا الخوول يثعي لا 

كيلوانأما ووجدنا رءها؛ثذ، الفقهاء كلام حنس، عل قدرياها نحن ا ١ ت 
كتلواتثلاث وأحرج احتاط من لكن ا-ئد~ بالت ~يض الرنين بالم جراما وأربعوف 

كرهيحمذآسق مالك كان ؤإن اف~ ثاء ~إن إمحراها هدا يعد ولا بأس، فلا  ٤١١۵١١عن 
يكنن، ٢١ءاJهرالزيادْ تثغي فلا شزعا ئمدئ ه،وا إل وقال: الصاع عر يزيد أذ 

مل.أتبما عل بل واجأ أما عل لا نزيد نحن يقال: 

٣(.٠ ١ والزيادات)Y/ الموادر انظر: :١( 



٣٤١اثرو1بسئاص( ممابالرد

لأي^؟١؛.الأو<؛ ذتؤوم 
ثقوزإممالزسئ:وأ

^٢؛.ناله واةوز;فرةزكاة ١^ ظزم آ نس 

يحاجثث ثدمع مذ إلا منها بملي لا ؤيذ•' لأمةآثق، الولنن قال مكيا [ ١ ] 
للفقراءإلا صزف فلا ٠ بمثامءر >>طنمه خ.بمبج; عثاس ابن لحدث اليوم؛ ذلك 

تصرفولا الئقادسا، ق يصنف ولا دينه، قفاء ق للمدين نحزف لا شل، والساكين 
 jنن:اخدإلا بمر لا أف للأثة: أنزأ القول وهذا ^١، يكوذ أذ إلا السل بن ا

إله.لحالحتهلألالحاخة الزكاة 

عائله،له مميئ هذا يعني خماهة، فطن يخر الواحد أف فواضح الأول أما ]٢[ 
لهيكذ لم ؤإن حتى بأس فلا إياثا وأعطوه فطر عثرة وعندهم البيت أهل اجتمع 
ناه.

لأفثيء؛ هذا مذ القس ففي عدة عل ١^١-^ الماغ م_ثيى بأذ العك٠ز أما 
للمثام(ااطنثه )رإما رْ؛.بمها! عباس ابن وقال طعام. مذ صاعا فرصها الثمول. 

أفبثزط الحإ-ءة عل الملع تفريق بجور محل• لو يعم ؟كفي، لا قد  ٤١٥١١دو0 وما 
به.بأس لا لكان اليوم ذللت، إطعامهم عذ ينقص لا 

أمام!ئلاثة إل يقسم للفقراء يطعم ما أذ يعلم أف نجب المناسبه و7ءذْ 
اليمينوكمانة الظهار كئاو0 ق وذلك المدفؤع، دوذ العطى فيه يدر الأول،ت 

بابالزكاة، كتاب ماجه; وابن (، ١٦٠٩رمم)الفهلر، زكاة باب الزكاة، كاب أبوداود; أحرح4 )١( 
(.١٨٣٧رقم)صادنةاكلر، 



احييبذءن؛لالإمام ص ض اماض ء،ى المميق  ٢٤٢

كمازةوق يطعمهم، كأر يدكن ولم منكينا يشئ إطعام رمفاف، ماو ق ا"بمإع كمانؤ و= 
ئشمهم.كم يدكن ولم مناكين عثرة إطعام ال؛مين 

لكنوهو?،U؛؛، الدفؤغ قدوفيها كالفطزة العش، دون الدفؤغ فيه قدز ما الثانر; 
لواحد•لعنوينأو ولا لنثزة محوت ما المغطى، مدو لم 

قالس اوموو قاف الأذى، فدثة ق وذلك والخر الدفوغ فيه قدز U الثاك: 
وقدنالمعطى فميز ؛ صاع((رنصم، منكم لكل مناين بق ررإئتام ت لصدقة اق 

المدفؤغ.

نقولتالئنة به -حاءيت، ما عل قلنمش 

التفصيل.من سبى ما ّ_، حتّعل اينئن، أو لواحد صاعا فتيي الفطنة أما 
مواءالمساكين، فيلعم رمصاف مار ق وابلغ والظهار اليمين كئازه وأما 

وأطعمهمعناء أو عداء مى طعاما لهم صع أو الؤ؟ مى أو ١^ من 0ووا أعطاهلم 
ثونعلمآه]سش;؛[.:^٣ اشَقال لأف فلاثام 

الأدىفدية ق تطعم ت فنقول التزامه، فتحب، والمعتل المدفؤع فيه قدن ما وأما 
■صاإع يصهط م٠رسك^ن لكل مساكن ستة 

لكيآبرأ، العيد ثوم ق إليها بحتاج الذي للمتجر دمتها أف ذكرنا قائل• قال فإف 
تلم وم(، ١٨١٦)رقم ص1ع، نصف الفدية ق الإطعام باب الحج، كتاب اJخارىت أحرحه )١( 

بنكعب حدث من (، ٨٥/  ٠١٢ )١ رقم ، ٠٠٠للمحرم الرأس حلق جواز باب الحج، كتاب 
عجرة



٢٤٣اسوا مدقة  ubاارة_اةرهتاب 

منجرءا بماج وإد،ا العثرْ يلك محتاج لذ اله العلوم فمذ فطر عنزة اعطينأْ إذا 
لها.حاجة ق ليس العثرة فتش واحدة، 

كلحاجته يدمع ما الركاة مذ يعش فالفشر الثنة، نبماية إل يعش فالحوابت 
الثنة.

و Jl^Jlعن رل!عنوهلم عدي وابذ البيهمحر رواه ما ت قائل قال فإذ 
محه؟محاب، كيف اليم«رأ؛ هدا 

أنلأة عل يدل ه_دا وزياذ0، اليوم هذا ق أعنيناهم نحن ثحم، فالحواب،ت 
النوم.هدا ق الث.ؤال يدير ما يعطنل ما 

n n X

عمرابن حدين، من (، ١  ٧٥أ/ ) الكبرى والسنن (، ٥٥)U/ الضعفاء ق الكامل 



اصضاه1نييصالإئماسبجءنيل ٢٤٤

إحراجباب 
tnxا

•إءاالآءال,اصزلآيلأمحنإ>اج>لكةألأثرمحومحه: 
اتسمالزمن الدي هل مديمها ويجوز كالصلاة، النية إل ياكمزت محصة عبادة 
الوثل•لأيا؟ مماوثة عم بخ محها محوو العبادات، سائر لإاِفي 

قإل^، ٥٥١١أو، ؛،UJأوصدقه الوا-حمه، أوالصاJقه الزكاْ ينوي أف ويجب 
المنصإل سصرف ^ ٨٥ككون؛٥٨^، لأف يجزيه؛ لم مطلمه صدقه ثوى 

المنصااُ.ينؤ ئأ لأثه محزيه؛ لم يطوعا ماله لجميع ولويصدق، إلابثنيتن، 
عذالمنص ئأحزج نصابان، لة كاف قإف عنه، اطلزكى الماو ينيتن نجب ولا 

تأخزأة؛لأنمحلأ:لإام

المرض•م لم لأل الركاة؛ عن محزئ لم ت١آبمي• 
الج'كالثلأة«؟إل اهخزت ارإي١ ا،لؤلف كلام مض U قائل: قال فان 

فيهابث فلا محصه، عباده لأما العادية؛ الأمور مذ لمست، أما بمي فالخوابات 
J الآغةا١^^١ قال،ث، ثى  ،J.'الكاتاار١

الأحرمن لا يعني بعينه، أحدحا من القنص فأحزغ نمابان، عنده هدا ]٢[ 
المال.ثفس من تكوف أف يئرط لا لأيه باس؛ فلا 

كنابت لم وم)١(، رنم الوحي، بدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب البخاري: حرجه أ ا
جئبمد.عمد حديث من رقم)ي«ه؛/هه؛(، بالنية، الأء،ال إما ه ثوله باب الإمارة، 



٢٤٥ممبسأرطب|ماجاثموةاةؤاسس( 

مأظلقتقانضكبملأ:لإ
به.الممييد 

صح،ا-قاصر، ههوعن ؤإلأ رلكية يهز تائ النائب كاف إف أيه وى محإل 
النيهيئلص لم لأيه يصح؛ لتر يطئغ أو زلكه انه ثوى ؤإل ثواْ. ما عل وكاذ 

لأمهصح؛ يهوثطؤغ نالها ؟كن لم لإف مال وكاْ ١^ ثوى ثإف 
وكايه^١ ل ماله هصاز مات مد م ^١٧ إذ ثنى وثن ُه، الممسد يصؤ ^٠ يمع 

uيالغابيثانملخالإبج
كمازةعن عبما أعتق ثؤ ما مأشب العاس_،، ص عتة لأية ا»قاصر؛ إل صزمه ثه 

لابمكصزلُإلهمىلال

محل

بمدالرظ وثوى الوؤتل، إل الدنع بمد وثوى الزكاة، أداء ل وكل إدا 
عليهيرصى لأنأا نحريه؛ لم الموكل يئؤ ولم الوكتل ثوى نإف جاو• الأدا:ء، 

صبمدالأمحإلاصم:نيايىلفللمنحزثثينهمق.نإنكى 
 Jؤ................مدثنى،...... المزص عثه الدي لأذ محزى؛ أثوا،وظاُت،: مما

هدهوقالت مكان ق الزكاة لوعرو أما ودمعه، الغائب عن نواه إذا وهدا [ ١ ] 
الفشوينتلمه لم دام ما ١^ لأو الحاصر، عن عئرحها فثةأذ تالما مقثأ الغائ-، عن 

سصدىيريدأن ماله من شيئا عرل، لوأيه ولهدا شاء، ك،ا فيه يتصرف لصاحيه فهوملك 
ملكه.عى ثئرجه لم لاثه حرج؛ فلا به يتصدى لا أذ له بدا تم به، 



صضاهاهمنيصالإئماسبجءتبل ٣٤٦

محع؛رقءريبؤحصل الأداء لأف نحزئه؛ لم الدئع ثى الأداء 1فبم وعشلج 
نلأئئارنةل'ا.

دلا أنث الأو ثنى ١^ لأف لأ مها م الواوو و التفاصيل هذْ [ ١ ] 
والركليزيللوكيل، دفها عند وأف الوكل• يية الموكل، يق 

ءمِ 

^^اشثحقيها.

ضمغزلك؛مشإلسرمج
الماليكون كثثرا، ؤ، وهذا حما، لكان محزئ هدا إل قيل• لو ذاك، أف يدوف منه 

المال،زكاة إخراج ق وكلتالئ، قد إل المال! صاحم_، له ويقول المصارمح—،، عند مثلا 
نقول!فهل أحرجها، كيف ولا احزجها، متى ينلن لم وذاك المقارب، ومحرجها 
لأس

ئنشحميها،إل أدائها س هزي الوكل أف هو ثيء وأهم تئزئ، أيه الصواب 
ثمزكاة إحراج ذ هووكل مال، بجدة ليس الوكيل إف أيق-ات يقال ثم ثيء• أهم ٠^٠١ 

يدعيفهنا لملأن، أما إياها إحراجه عند ذهنه عن غاب، لكن مال، عنده وليس أ-ئرجها 
لفلان.هوزكاة المكان هذا ق ما حمح أف وهي سائمة، نية عنده لأف بالإجزاء؛ يمال أف 

الوكيلأة الأصل ؤيمال! ثيء، منه القي ق الحد لهذ>ا النية ل التنديد أف المهم 
سئمهإذا وأثه أحذه، حين من نواه اثه فالأصل زكاة يدثعه الموكل مى المال أحد إذا 

صاحبه.عن نواه فقد لنتحقه 

ندهاإذا الاتساق وأف الفقراء، عن ناثه أبا المزكلمه الحهاب، أف الفناهئ سأله: 
ثرئمنها•لهم 



٢٤٧اة)طبإماجادوتماةواسكه( ةت1بالزد

بمخاو؛لأندالإميشاالوئ 
فهلحميعا وحلطها متعدده، ركوات الإنسان عند اجتمع إذا ت قائل قال فإل 

عثر،حمس من عثرة أو عترين من عثزة له فلأيا أف عند تعئ أف بد لا ت نقول 
\ييةلو؟: أو؛iljذك، أثب أوط 

الأفالخئة الخممات مي، الفقراء عن وكتلا كان إذا أثا نقول: فالخواب: 
معملقحص وكيلا كان إذا وأما الحميع، عن الجمؤع مى الزكاة "مج أف بأس فلا 
وثفعلرهنابعينه، ثخحي كل، زكاة يثيرمثلا أن ق حرج هناك يكون قد اثه ثك فلا 
منهم.واجد كل صسثا يعلم سبح١ةثوةئال وافه وتزج، حمعا أف؛بمنها إل 

لهاوح ا،لفالخثريه الحمعيات يعني،: الإمام، مثؤ، الإمام ثائب وأيصا ا ١ ] 
أوثرءثاحرهش يم الحمعيات، لهدم زكاتم أدوا الا>م، فلوأ0 الإمام، حكم حكمها 

ظها•إل وصلش لأنها يضمنوها؛ أ0 الزكوات أهؤ، ض نجب لا يعز،ت صهاف؛ لا فائه 
فعل،الشحهس، هدا من، مرت ثم يفريها، أن لقغس زكايه ايا إنأف ولو 

^^محؤكاقلإهل،سالوكيل،أولا؟صاحثها 
هدهفلوأعطيتكألم،ؤيال،وئنت،: الممريط، وعدم الممريط سني،عل، اُبمواب' 

بدلاتمج أف أعطاها الذي عل نجب فهل ثرين،، الركام هذه إف ثم ^i؛l، زكاه، 
عنها؟

للخقراء،نكلا بي، محا الوكيل، لأن عنها، دلا همج أف نجي م، الخواب،: 
بلهووكلكاجما•

منه؟ثرئت، الذي هذا بمتن وهل، 
صإف.فلا ؤإلأ صمى، فرط أو يعدى قد كان إف نقول،ت 



ساضائل1ييصالإئماسنيضل ٢٤٨

منينحي لأي ؛ jdiزب ة عز مذ أجزأت ^١ الإمام أحدها نإف 
١^؛كلام ظاهر هدا احدت• ما محزئ يلولم الممتمع، 

محصه،عتاد0 لأي يقها؛ إلا ممال الله وبئ سه محا محزية لا أف وعشل 
وئالعميل. وابن إقطاد_، ا-م احتار وهدا كنها، كالصل ث، شو نحز محلم 

^^ش؛لألممالإنامكاملإننيكاء،
نالأَئوأنللاء.

قفل

مد.يمهانحز 1وب نبتها، لأثه اضاد-،؛ كناو مل الركاة نحجتل محور ولا 
عئ.بمثئ:عن روي لنا ومحورممجيلهابميم؛ الحلم،، كالتكمثرمو عليه، 

والإماممنه، -ها وط1< لم هذا لأ0 اف؛ وبئن ينه محا محزئ لا أي الصواب [ ١ ] 
أدوقال،: الزكاة طحّ، إل عاد الإم فلوأو ئيزئ، ذلا>ا أثا كزئا، منه أخدقا 

الأن؛فاو اك، قئاَءلمك أخذتما قئا، هذا قال: إس،. أذَقا فقال: ءئا، ؟^ ١١

اش؟اإل -ها الممزب ينؤ وهولم محزئ إي نقول: كيف افب وين ينه محا لكذ 
رأسه.موى والسيف إلا منه أخذت ما الأمتناع، غايه منها هوممتح بل 

احرى؟مره محرجها فهل تاب، إذا زكاة للمع عل، المكرم قايوت ئال، فإف 
أخدنلأي أجزأت؛ ما هذه لأو أحرى؛ ركاْ يدح أف نجب نحم، ذ١لحوابت 

كنها.منه 



٣٤٩اةرئبإماجسمئةوايس( هن1سامد

محقأن مز الصدد4 يعجز أف لهِق يزحص أذ اش. ومول تأل العباس ءرأف 
أجله،مز ثعحيله مجاز للريق أجل مال "ص وَلأنئ ابوذاوي• رواْ له؛؛ مرحص 

لكلوينؤد:ةاظ/

رواقان؛عام مذ لأكثر يتجبجا وق 

نيلها)مزلز نا ماي ه انعماد مز نيلها لأأ4ُ جوز؛ لا وه 
ا.نصا.ةا(ل ومتا العماد 

به.وكإ نصا.تا م تما مل I يعني بماتبما؛٠ ول رر • نمحة ق [ ١ ت 
الحول،ثم لم ؤإذ اشبماد_، عام بعد الركاة ثعجيل محور ايه الاذت والخلاصة 

العثاسبى هثعجز الؤي ررأة تيؤهقنئ- طالتا أبي( بن عئ بحديث، المؤلث واستدل 
به.ثاّش فلا حلوله مز صاحبة عجله دين هدا ولأف ٠ صدقته١٠ر 

ي،ضالآن،ءا>ابجالم لأيا ^ظنهلأمحئ؛ 
قي•أف لإل لوكئر كثا اب، وجود لإل لها إحراج 

لكنجائز، الثرط ولإز منبه وبمد لأخ، ميه لإل الثى،ء تقديم أف والقاعدْ: 
لا؟١^أو ، ١^١٢هل 

أحداأوأف محاعه، النامن ق لوحدث كإ الممدم، الأهصل يكوذ قد يئظئ 
(،١٦٢رنم)٤ الزكاة، تعجل ل باب، الزكاة، ممابؤ وأبوداود: ١(، ٠ ٤ )ا/ أحمد الاط، حرجه أ١ 

؛اب،الزكاة، كتاب، ماجه: وابن (، ٦٧٨)رقم الزكاة، تعجل ؛اب< الزكاة، كتاب، والرملتم،: 
X١٧٩٥رقم)ّا، قل الزكاة تعجل 



سقضاه1همهمصالإئماسبجضل

عنأجزأه الحول ي ينشده وعثا عنه زلك٥ معجل نصابا ملك هإل 
وجودها.مل الزيادة وكاه عجل لأيه الرثاية؛ يوف القناين، 

ءازضثاجها،ئخالا>لؤهن
مائأحثم ، عنها؛٠١٥معجل ثاه أرثع؛لا ملك ؤإل تأ5نوا. ج محكدنك؛ حمثا سجت، 

^١^،ثن زض ةئها محزئ قئها؛ أخزأث ب.خالها، ه الأثهائ 
وحدهاسها بائه، 

محالالم؛ن، وكاْ معجل ألفت، قيمته عرصا ولومأكج ملها• ١^؛، J«>^؛-، 
ذكننال٢أ.ج ؤاحد؛ أتج، ض jنفةألخانأخزأة \خم6° 

سس-،هناك ؟كذ لم إف أما التعجيل، الأمصل هنا قاف خاصة حاجه احتاج الناس من 
وجوتتا•ثى يمنن عل اذ الإنلتكوف أزل؛ تجب حتى فتأخثرها 

حلاقا؟المال وزاذ لنئه عئل إذا قائل: قال فان 

زاد.U زكاة همح المال زاذ إذا فالحوانح; 
عنالال نأممص الأول مثلأوالثق نجن ئوة زكات4ُ إذاعيل قاتل: قال فإن 
أحرجها؟الش الزكاة ق يزجع هل اشانم،، 

ثطوعا.وتكون فيها، يرحع لا فالحوابا: 

زكاماوالمانوف ث،انو0، لأما شاة؛ فزكابا باتة وأثهابا هي كانت، إذا لأيا [ ١ ] 
شاْكالأر؛ع؛ن.

لأيهمحزئ؛ لم معدوم ثيء عن عجل من أف القاعدة هذه ^٥١٥ يكز ا ٢ ] 



٣٥١مم1بسة)بمب|ماجسمث1ةويضه( 

قفل

يعجلنصابا ملك ؤاذ موقعها، وقعت ثتعم قلم الزكاة عجل إدا 
مثهم1كا ؤإل عنه. أجزأت عجلها ممداوما وهوماقص الخول وحال وكاثه 

لأليائية؛ شاة لزمته ا•يول؛ 'ك،ال قبل احرى سجت ثم شاه، ئعجل وعئ/_ين، 
إمحابِفي قكدللخ، الحول، عند الزكاة ض إلحزائه ِفي مك قل كاتاقي المنيل 
الزكاة.

كئزئالزكاة قإف أوردته اوغنام الحول مل الأخذ يموت الحال غإوب ؤإف 
تلمنلن ي منها، إوك\ ئثمها أداها؛ئ لأنه ازمحاعها؛ لة وبز ريا، عن 
-با.أوانتعنى آحذ.ها عند 

أوبعضة،النصاب اويلفل أوردته، بمزته المال رب حاJ، يعريت، إل ةأما 
إلدقعها لاثه كيلك،؛ ا-محم والماصيت بكر ١^ ممال، معا، حالهنا أو سعه، او 

حيوغخا،ءلزقاسه.
ئهقا:محوُاويوغ^قاواينخابج:إلولمسهنئ، 

كافنإذ غاب \لأ:وو\ ذظزمداض،هابجلأ لأف قؤه؛ 
لأنهقاته؛ نجع ثنئله، زكاة الأحدأيا الال،لكنهأم الثامح،أؤوي الدائ 
زأة،ق الإتجمايى >أنا:ئخ ءإِذا ١^، المابضِفي فث م دقة 
مريعوالمه القاعدة، هاو0 فخد موجودا. عنه المعجل تكوف أف الركاة قُجيل يئرط 
عاليها.



اصضاهانييصالإئماسبجضل ٢٥٢

نثادة slljأن بيها س إذ P الممى. مز الاJان ص إذا ^^٥ 
هنا.ها فتبعت الفنوخ، الزياذْ لإ0 لأل -بما؛ ذؤأ متمله 

مصتوإل ملكه• اإئضازن<َفي لأي للمقتر؛ مهي مقمحله زياذْ زادت نإذ 
ثلمثوإل كاأعسس١. عانه مصها ل ١٥بمضها ملكها لأيه ١^٥؛^ لزم 

الشر.ملك هوق إثأ مص أو ديك زادبمد ما لأف مصها؛ يوم محمبجا معليه 
^^^ُلإنم؛لآدهمحئلاا.ءإِذ 

محل

بيداي؛محدامحاس^ؤ

النمل،عرآية دو مما وهل.ا قيذه، حامدرا؛ ابن لقن}؟ ه التفصيل هدا ا ١ ل 
ماذا:نلح؟الحاو لو;وت أنت 

إوثخ؟أولا المقتر إل يرجع مل ائتمر، يم الركام، عجل ال إن
زكاتهاذ الإنتجج لا أذ الأفضل كان ولذلك ني، الذي الخلاف فيها الخواب،: 

فحينئذالتقديم، أوا،لصلحهإل واو.عوالجاجه لكذقو الزكاة، وو-صتا الخول،، م إلاإذا 
أذيد ولا المحاُت، تمام يكوذ أذ لأبد المحارسا، ممام بثزط اثه إلا به، بأس لا مول؛ 
فقهل.حولي عن إلا يصح لا فإثه أحواو ثلاثة عن فلوعجل فأقل، الحول؛ن ل يكوف 

منتحق،هوعيث التعجيل عند لكذ لها، منتحما كان الوجورسا حى اله ،ع ]٢[ 

أىع؛ت•

(•٢٩٠(،واكرحالكبير)آ/حا/1(،والفروع)؛/٤٧٥انمي)آ/ انم: )١( 



٣٥٢( إخواجباب اة) الوههناب 

النارئضزلكلأّاصإلظقالإس 
مممزض،دايلأرهام.

صهانمذ ولكثن مث1ها، لز يدم ِفي مهأكت الزلكْ الإمام سلم ؤإف 
بمك1د.آلم،لأف اييح؛ ش1\ئي/ت\ي أو الماو السناء،نناةتمحزب 

يإتي.لإذاعمذنيمط
.١^١١ولم:ضذكنت 

نحل

وهوواحد بسبب نجب لأثئ العئر؛ يبوولعجيل لا أيه المانحى وظاهركلام 
سبه.■عل ئه مديم فتعجتله والحب، الثمرة ق ثدوالصلاح 

محووولا الزوغ، وظلع اقن؛ محزن لحوونمءثإذا الخطاب: أئو وقال 
\جظث،اص.ثبمئموام 

...............واحدا؛.٠ قولا صدهته، لحوو والئلكوهلا اأعد.ل وأما 

الثديي.المإد ق وألماها ماشيه زكاة عجل بأف ماز، فعليه فرط لو أما ]١[ 
الض،ن.فعليه وماثت الشدين. أوالحر 

أوالممزاء®؟ا1ال *نآلهرب محئى؛ ما ئاثل: قال، فإذ 

أعجلأذ أحب انا للإمام؛ قال يعتي التحجتل، المال رب سألة يعني فالحواب؛ 
الزكاة٠لما لحيل له: قالوا ١^١٤ أوتآلئ ٠ زكاو 



صضاهاهمنيصالإداء«دبجضل ٢٥٤

'•ش؛بهاا مو مدينها قوو ولا وجوبما، يلازم وجوخا تجب لأف 

الزكاةمدم أذ محوو لا اثه ز؛ذت\ق4، ٠ ااقاصير كلام الصواب أف الغلاهئ [ ١ ] 
الصلاح.سدو حتى 

MUM

(.٦٨٥/٢(،ومحامر)٤٧٤/٢الض)انظر: 



٢٥٥ئناو،اروىأروابد،ماسدان( 

(٠٥٥٧٧

xnx

هذامال؛ رمح.ئئ عمال بى عثإل لأف بئمسه؛ ز'كاته مريق ١^ لرب محور 
محهثئعئ وأمز ماله• ميه يزكي يم محمضه، دين عثه كاف ص زكاذكم، فهر 

خمسه.بمدى واجد 

عنصارح، ر بن ئهتل روى ج أوعيتْ؛ كاف عدلا الإمام 1ل دمحا وله 
وهؤلاءركاته، إحراج وأييد مال عندي مملت• وماصن أي بن نعد آتيت هال؛ لميه 

نعيد،وآبا هريرْ وأبا عثر ابن محآتيت إلتهم• اذمعها هال؛ ترى• ما عل المزم 
^هامحازالألإإيكثئاي.

يأمنولا مجه، من مة عل لأيه ودبك بزجها؛ أف إئ اعجب أحمد؛ محال 
مصارفها٠عتر ِفي و2!تيه\ أف الثلطاف 

يوفالثلطان إل الفثاهزة الأموال زكاة ينع ينتحب انه عل يدل ما وعنه 
زكاةلمض سعثول كادوا نهبمه وحاماءْ . البل لأف الباطك؛ 
التاطنه.يوف الظاهرة الأموال 

لأيةأئصل؛ العادل الإمام إل ددعها ا"قظاد-،ت وأبو موتى أب_( ابن ومال 
إلودءعها ^١^١، ظاهرا به ويترأ التهمه، من ابعد إليه والدقع يالمصارف، أعلم 
واطنالاُ.-^١ يتزا ملأ منتحمها، عي يصادف أف يشل أهلها 

كانفإذا الصالحة، إل يرُجع إيه ت يقال، أف يثغي الحقيقة ق الخلاف هذا آ ١ ] 



صضاهانيهمصالإداسبجينل ٢٥٦

المنتحيينرف ولا الناس يعرف لا المال صاحب وكان يالعدالة معروئا السلطان 
الإمام.إل محها:ضأن:ذئتها 

بمحؤع الممصل هذا ولعل دبجا، ألا مالأففل بالم الأم كان ؤإذا 
بشن.الألإ هوإبرائ المقصوs لأة الأهوال؛ 

ثذوؤضإلا اللأي، أطراف، ل أوفقراء أوغارمول محاهدوف هناك كان إذا فمثلا: 
؛،i_jلا كويك من أمحل إليه الدلمع أف ثالث، لا فهنا عائل، والسلطان و>كئهلم، ولا 
فإفعادل عي كان إذا أما يدري• لا وأنت المال مى نحموف ورث،ا حولكر، من إلا 

منئنتحمئ هناك أن ثع1لم كان إذا سئإ لأ بقسه، زكاثه الإنسال ث}ئو( أف الأيصل 
وصله.صدمه فذكوف أقاربه، 

علواسم مشن، اناس إل الزكاة يد>ع أف اعتاد الاس يعص قائل• قال فإذ 
ويقول:يتم ثم اعتنوا، هي. الزكاة ياحد؛ول الذين ولوكان حتى منى، الخال هدا 
الإمامإل ذمحا إف يقال: أملأ ردهم، مى وستحي  ٣١كل ؤيأتوذ علينا اعتاذوا إمم 
هؤلاء؟إل إءهلائها من أول عائل عن كان ؤإن 

ينطىولا الإمام إل يد.صا ولا لمنتحبيا، يعطيها يقال،: بل لا، فالخوابر: 
حاءْمثلا: يعتني، ثم وتعطيه، شرا الرجل هذا تجد كثثرا، بمر ذكرث وما هولا؛• 

العادة،ويطل1، نجيء م ذللئح، أسه أوما ائراها، مذ ربح جاءه أو مثراُث،، 
إذالكذ يعفس—،، لم أو عفب نعطيه ولا اممه، ايق، له: نقول وثعظه، نعطته لا نقول: 

الصالةباُبإ من مالك، من هأعطه رجم، مطيعة ذللث، ؤ، يكول أل وحيف قريبا كان 
الأوهءليلأ،.ولإلم،



٢٥٧اة)بابد،ماستات( ةت1باأ>ة

لكنإذ زوحها عل سفق أذ عليها ليس الزوجه أف المعلوم مذ ئاثموت قال فإذ 
ووجها؟إل زكاتبما يودي أف لها فهل فقثرا 

مقثروالروج عقة الرزجه كانت إذا يقوذ•' ظاهريه عل حزمُاُ ابن فالحواب: 
تعطيهرلكْ عندها لكن إذا لكن عليها، محب لا ايه والصحيح عليه، تتقى أذ عليها يجب 
أقثبالئدهة هيئةئمُ ١^٠ وأم ^١ اواجح، \]yS هو هدا زكاها، مذ 

هووولدهاثه رعم مسعود بذ اممه عبد إف اممه رسول يا وقاث؛ منعود ين اممه عبد امرأة 
ا.عليها،ر يصدقني مذ آحى وولدك روجك تنم، رر قال! عليه؟ ، liju،sjمذ أحي 

نا'ئكنالقدقتس مقا ؤ الزلكة: اهمأآيه لأجإ، وأيصا 
فمثلابدليل، إلا منها ثيئا يحرج أف ولايمكن إلآ؛مة، ]١^؛'٦■؛ عقتاه وآددنيل؛ئ 

نجبوهل الممزاء؟ اسم ق داحلأ أليس نلكم وعندها عيه وزوجته فشوا الزوج لكن إذا 
مالها؟لتوفر الزلكه تعطيه إما نقول؛ حتى عليه يتقى أذ عليها 

وكنن؛،طعام إل محتاج وهي عيذ، والزوج شرة لوأما لكذ لا، الحواب: 
أعطاهافإذا عليها، أذممق عليه محن، لأثه نجور؛ لا فهدا ركاق® مذ ررأعطيها ظ•' 

زلكتهمذ بمصه أذ حاز كدنن عزم الزوجة عل لوكان ولدللث، ماله، وم زلكته مذ 
الأبيجد ولم أبيه، عل يفن عي والابن دين عليه أب له إنسائا أف أو زوجته، وهي 
مذأبيه ديذ بمضل أذ الابن وأراد مثلا، سابي دين الأب، عل لكذ الإنف-افي ي مصا 

)ا(ادءل)'ا/آه(.
كتابومسلم; (، ١٤٦٢)رقم الأقارب، عل الزكاة باب الزكاة، مماب الخاري: أحرجه )٢( 

٥(.٦ ; ٢٧٧رقم)٠ الإفالث،، حديث و باب التوبة، 



سقضاه1نينيصالإئماستيضل ٢٥٨

محل

عثه،ما لا٣ أز صدقة يودي لا مذ الناس ل )؛ S/jمعلوثه، كائوا ؤهته 
هفيإمحاوذلكوكإالزك1ة.

ؤا1ئوذ\كيؤإ 1من1؛ِلأ0 الثاء-يأف؟قوف؛الخا شزط زس 
محطيُشتا؛لآنائه

كنهزلا ^1. ١^٥ ؤائتة أجزم، بميه ٠^١  jVjعيا، وكال وعمأه عمن ؛، Jijقد 
مم،كاوزلأضاإذايلأنا

مال.يوفر لم فإل قضاه فإذا والد.ه، دين يمغي أف عليه يجب لا لأثه يجوز؛ زكاته 
أفرادمن قني وأي ه ألصدودث اؤإثا العامةت بالأية حد فأك 

الئدةارإة وهوهوله.ت عرجهم، ذلل فيهم الين فال، دلل، مذ عليه لأبد بجح 
لأبجكنلأبممم<'''رمضغِساسم

الزمولفإة بأز، فلا الزكاة يثوة أذ الماس من الاط؛ طلت إذا ماله: 
.٠ ر الصدقة إبل إل يالملاثة والع١تدن بالعتين المر يأحد ٤^٥١^^٠^^٥( 

أحرجهالصحيحض؛ ق وآصاله ;ة.ءتئ. هريرة ابى حديث من (، ٢٧٩)Y/أحمد الإمام أحرجه )١( 
ومسالم:(، ١٤٨٥)رغم الخل، صرام عند المر صدقة أحد ؛اب، الزكاة، كتابح الخاري؛ 

١(.٠  ٦٩رقم)وعلآله، اش. رسول عل الزكاة تحريم باب الزكاة، كتاب 
بالخيوان]الخيوان ذلالث، ق الرحمة باب البيؤع، كتاب وأبوداود: (، ١٧١أحمد)؟/الإمام أحرجه )٢( 

;أ.بمبمنا.العاص عمروبن بن افه عبد حديث من (، ٣٣٥٧)رقم يثة[، ن



١٢٥٩ةتاواامىة)داواشماسدات( 

١^ث لَأ1وِط° م خق انت1اء م \س لأئ ذِلك؛ هة نن نئة تجئ آن 
لكنت1اءالئين.

ووايتازتإسلامه وق I آبوا-قطانم، محال 

عمان:هي[.]آو ه إثق< يود٥٤ شكار ثأته إن من آلكتنير أنل وبن ؤ ثعال! محوله 

تيممهبمنه:عمر يال ومد الأماثه• يناق التكه-ر لأف ثزط؛ هو والأحرى؛ 
jij .اشُمماداأا

امح؛لأنئ:ممبية،.......ستا:زجوزأن؟5ونينذوي 
يكوفأن يشرط ولا الزكاة بأحكام العلم فيه يشرط أنه هذا ق الصحيح [ ١ ] 

مايدري لا وهو عاملا يكون ، وكيفمنه، بد لا الزكاة بأحكام العلم لكن فقيها، 
الإبلمن *همس ول شاة، شام أربعر( ق وقيل! ذلكؤ، له كتب اثه لو حتى الواجس،، 

كولأن يريد التي الزكاة بأحكام علها كول أن بد فلا كفي، فلا ذللئ، أشبه وما شاة. 
فيها.عاملا 

يتولاهاأن يصح فلا دينيه وءليمة هدْ لأن مجا؛ كوف بدأن لا أيصا وكدللأ، 
يهال(باذ معلومة زكاة قبض محرد المسألة وليست علميها، يوص أن يمكن ولا سلم، غ؛ر 

يريقد من فيها بد لا بل ذلك،، أشثه ما أو كيلو. مئة فلأن عل شياه، عثر فلأن عل مثلا! 
مساوا.بدمنكؤيه فلا للواجس،، ومعرفة 

هوؤيكوف عدل، معه يكوف أن إلا الفاسق وصده عدلا، كؤنه من أيما بد ولا 
بأس.فلا منه-،ا واحد ق والقوه منهما واحد ؤ، الأمانة فثجتنؤع عدل، ومعه قويا 



صضاه1همهمصالإئماسبجءت؛ل ٢٦٠

ءاسالقفل;ن م0 ذلك بمإ او وم امحل، ^٥ بجا غ مبم 
^لأ:;ازضواضِ\لنظاءتي

اذهاُى الناس. يودى ما إليك ولودي الناص، يصيب ما بجا فنصيب الصدئة 
رواْالئاص؛؛ أوناح هف إيإ محمد لأو يسعي لا الصدده هذه ررإو وماJت يبجنا، 

اٌاا[ءء
مهسيم

محل

بعثاؤإف إحراجه، ونب ق يعش ُ العئرا لأحد يبعث، الثاعي كاف ؤإدا 
\ذثؤ.أول، لأله المأمم؛ أوو ق بعث، عتيه لمبض 

كانإذا العامل أن فيه؛ نص الخدين، لأن أول؛ ^٥١٥ ا،اؤلمإ إليه ذم، ما [ ١ ] 
أن)آثاالحديث، هذا ول يعش، لا فإثه ه، اممه وسول هربى أذت المربى، ذوى من 

يدحلن،أنس المححح ذلك؟ 3، الزوجات، يدحل وهل قرائنه.، عل بمللمح، محمد( 
عمل.فيه فليس انتهى، لالزوجات، بالننبة الأف الخكم لكن 

~أيتيعثون فإمم الئار، زكاة ت يعنى لأحدالذشر،ا بعن، ®إذا ت دِمحهآلئئ قوله [ ٢ ] 
-أي:يقون فإم الماشية- -زكاة الأشية لأحد كان فإذا الخداذ، وفت ل الؤاو- 

الئ؛ال-فيأئلاد>م.

الأموالمى التجارة عروض لأن التجارة؛ عروص ^٥١^ المولث يذكر ولم 
باطنه،أموال لأما ؛ vLljJiJالئعاة يبعحؤ أن حاجه ولا فيها، للإمام حى ولا الباطة، 
فمط.الغلاهرة للأموال يبعثون والمالإنعا واللمعاة 



٢٦١هاساازىة)واسصااسداتا 

نوىو أمحهم؛ أنِفي الماة، عل أهلها عل الماشية بمد أف وبمثحب 

منه.هبل دعدد0 اثال صاحب أحمتْ ؤإل 
الأحديذغ مما هدا وثحو وكاثه، قد أؤ ا-قول، يكمل لم قاو؛ ثإف 

عثهالكلصلأةئث قلا تعال، ش وحى •ءتاذ0 الزكا0 لأن ئمة؛ ؛ Ujمنه قبو منة، 
ثاةثا١ا.

أمؤلت؛مى ءؤ-خد ثعال؛ اممه لقول يعوله؛ أف انتحب صدقته، أعطاه ؤإف 
١[.لاكورة:"ا• نياؤبمؤعثهتره وتعؤم قفيهم صدئه 

ئاو،ت..يصدض قوم آتاه ١^٠^^١ كاف ثاو؛ أول م بن اممه عبد ونوى 

قال!فإذا دينه، عل موممى الإنسان حق، المؤلمر قاله ما أن سك لا ا ١ ] 
لمU مذا لكذ تح1ق، المار. أو الخم أو الز أو الإبل من كدا إلا عندي ليس 

رعاياعنده الرجل هدا أن علمنا لو يعيي يصدق، فلا الواقع كدبه فإن الواقع، يكدبه 
انإنكل وهكن.ا نصدقه، لا فإثتا البقر، من وعايا أو الغثم، ْس رعايا أو لإبل، اس 

العيفالرجل العبادة، أمور ق حى يصدق؛ لا فإثه والواؤع العائم يكدبه ما يدعي 
ضيقه،فلا له، كله ال؛ر أن ونحنثعرف شاة. أربحون إلا عندي ليس أنا قال! إذا مثلا 
دسه.عل موممى إنسان كل لأن تحديه؛ فإننا محتلا قوله كان إذا لكن 

نحيرل0فلا صقت،. أنا فقالت تحل، ما 5،،; وقلش ١^٠١^ ق رجلا لورأت ؤمثله 
اتىند إيه المأمور; قال فإذا بالمعروف، ^٥ أث دينه، عل موقن هو تحل، أن عل 

علدينه.موقن والإنسان الأم، انتهى فمد بالعروق. 



سقضاصنينيهدالإئماسبجمل ٢٦٢

ارامحأطعلمشأنق«مماو:يممحن«،دمحةمبم1في 
مم/ثوكاالللم:أم ه ١^، لأف الاوثاءُ؛ زلامحي م ئممق 

زجعلةأنمش، فيإ للث، وبارك أغطنت، فيإ اش احرك بموو؛ أف نينشحب 
١٢^،^.'

١[]^:٣• i م ون ظ: اشُ قال كإ الدعاة أن شك لا ا ]١ 
لأخيكدعاء هي ثم عزم، أنه يعقدون كانوا إذا العرم عليهم وتمول هلوخم، ثُليب 

وأخلفتمحرا، اش جزاك يقول• أن صدقته من أحد أءهلاْ إذا ان للإنتتغي المسلم، 
أنأو ئلأن. م ض خ  ٣١مول: أن ائ س ص تائب، وكلمة عليك. اشُ 

ينامحسنا؟بإ يدعو 

ؤرث-فيالأية: لمظ هذا لأن فلأن؛ آل عل صل اللهم يمول: أن الأول الحواب،: 
أبي(آل عل صل اراللهم ^_J،؛ كان فمد يفعله؛ التبئر ثرها فم 

يثمترورثا يلان(، أل عل صل )اللهم يعرف لا عاس هدا أن لوفنصنا لكن أولا<ااُ، 
المناسسج•بالذعام ثدعوله فهنا الرسول! حق ق هدا ؤيمول 

عليهالمممق والحدث، دليل، ولا دليل، إل محاج اللفظ بيدا ثدعو كوتا ]٢[ 
ء.يلان \ل عق صل اللمهم  ١٠يمول،:هوأن محبن ك،ا 

المثكين:حديث، ل حاء كا _i،*، اض ®أحلف، قؤله: حكم ما قائل: قال فإن 
(،١٤)^١٩ رقم الميتة، لصاحب، ودءاتبم الإمحام صلاة باب الزكاة، كتاب البخاري; أحرجه )١( 

أيبن اف عبد حدث من (، '١ )٨^١ رنم يصدنته، أتى ،لن الدياء باب الزكاة، كتاب لم; وم
لجءيلأ؛ثن.أوق 



٢٦٢؛ت1سامىةربمثماسد1ت( 

صتج1زلأصايتا.

ظنيالأوزلكمحص،نإذ

ا^خضآومح؟1لأسمك:ررالأهأممضقأظ((رار 
أقت«يإ ثك >ازك \ؤد: قاله الذي الحديث وهذا و، لا فالحواب: 
نرعمنا"قلب•

لفظوهو ملأن. آل عل صل اللهم أقوذأ•' الثنة وردت مد دام ما أوا،ت والأحسن 
^ايستحب مول! كوننا لكن بأس، فلا يناسب بإ جاء ؤإذا هوالأول، ماتJاءه الأية، 
نظر.فيه الئنة، ق يرد وهولم بعينه. اللففل. 

صهل لحالبها، ص،■ ذهابه عل الاعي الذي;أغذْ الأحث مائل: هال فإن 
اجرة؟أم الصدقة 

عدظالأو والثعاة المال، ست ص له كان إذا إلا الصدقة، من ذالحواب; 
نيئا.الصدقة من يأحدون لا المال، ست، س شيئا لهم أن أظن— —فيإ 

١^؟من الأئل ل الزكاة فيع لاذا مسأله: 
منكل للسعاةت مول أن يمكن ولا الناس، نجمع هوالذي هذا لأف الجواب• 

إليه.فاذهبوا حوله م نن أوكل حوو، قمحي 

لم؛ومرفم)آ؛إا(، ئشزواٍه، ؤ»انا.ى تعال؛ اض باب، الزكاة، كتاب، \ب%خ\وي.' أخرجه ( )١ 
نْ.بمنن.هريرة أبير حل،يئ، من (، ١٠١٠)رقم والمال؛،، المتفق ق باب، الزكاة، كتاب، 



ب3احنبلأص الإمام  ٥٥لمؤ اهالمب على المميق  ٢٦٤

1ل؛ؤمثاإقموضااله،ئثا

محل

ارأبميااتيه4اذ:محضدو:شذارمحو 
همرايهمءا•ز ذولأ أعيائهم مذ يوحد صدقه عليهم أئ 

^^^ُركشزلأنمحام
روايتان؛مميه الماو رب ملها لإل ممرائهم، صيلع إل محي 

اغطازةنحزئ ٣ بمد، لأَءنناف ثاج_ث خق لأنث لأ \_■ 
شرم

ي،لآهلممحضائنم
عمنإل يعق معأدا أو زوي ثإ ملها؛ حاز بمدها أهز عنها انقش محزن 

جريه،.........ولاآحد جايا آفك لم ومحال؛ عتردلك محانكر اليثن، مذ صدمه 

لخرْتحإق ق شيتئن ب؛ن حي من أن ت معروفة قاعدة عل يض التخيثر هذا ا ١ ت 
منيوكل أو الثاف، الحول إل يزجرها أن الصلحة هل فينظر الأمحظ، ايع عليه ولحب 

أمور!ثلاثة إدذ فلدينا يقبضها؟ 
أمتكنّإذا ثيء أحسن وهدا صاحبها، من سلفها أن الأول! 

فلأنركاة اقبص فلأن يا يقول! الحول، ممام عند يمضها من يوكل أن والئاف. 
مثلا.المقراء عل ورعها ثم حولها تم إذا 

الناس.هع زكاته وثكون الثاف، الحول إل يزحرها أن واكالث،! 



٢٦٥اة)ب1سد،اااستات( هت1بامد

إثكبعثت ما معادن مماو ئقت\وؤلم. هردق الناس مذأعساء لتأحد بعثتك ولكذ 
الأموال.ايوعثيدِق رواه مر. يأخذه احدا أحد وآنا ب؛ىة 

الالا١'.ام  juكاذ هإذ 
مميهالثائثة من شاثا كال هاِئ ص. خنث ( JUكل زكى ثممئئا كال هإذ 
وجهان؛

ركاتهيتمل لملأ انال؛ مذ فته ما بمدر المرض مذ بلد كل ل يلرمه أخدمحات 
إلغيبتدْ•

ا.الحيوازل ركاة سهص إل بمضي لئلا بمضها؛ محيئ دالئاف• 
متحى،فيهم دام ما اللي أهل سر أن الركام ي الواجب أن عل يدل هذا ا ١ ت 

إننما: كعا فالأفزنمج، بالأفزيح ابدأ ثعني،: إليه، البلاد أقزنمخ ل يوخد لم فإذا 
تجبلم إذا محتا إحؤته بني أو عمه بتي مثل إليه، الناس أقربق ل بركايه يتدأ الإنسان 
لوكاتجم بجنعون الماس بعص يفعله ما الخطا مذ لكذ أول، فهم عليه، مقتهم 

قالزكاةثمى فتجد يعطومم، لا وغينهم شل، الشتلة ممراء إلا سلوثبما ولا صندوق 
لعمومالزكاة لأن غلط؛ فهذا محتاحون، الأحرون والفقراء كله العام إل الصندوق 
ايلمين.

القاصاس نأي إل تزجغ إتجا ثقال: أف ضي الأخرة المأله وهذه ]٢[ 
علدأى بأس، فلا المليين أخل ل المالي أخد مذ توخي أما وأي فإذا للزكاة، 

القولعل مثكلة عتز المسألأ فتش أيخا، بأّز فلا القينه يآحد أف ١^١^ المول 
الراجح•



سقضاهايهمصالإئماسبجضل ٢٦٦

مثامهأكثئ الذي الوضع ق يزكيه أحمدت مماJ يه. يسافر محازه ماله كاف ؤإف 
له.

اصزبمفىثلا.^^وسا

إليمحي هدا من المغ لأف حولة؛ حال حنث وكاثه بزج الماضيI ومحال 
لزكاة.ام 

البلأدإوهااا'بي ي ركائة وى نالهُ!١^، كاف ثإف 

قفل

الض.لأف اأاثأه؛ اش4ألبإ الفدمة اخثاج إدا 
ن\لوز\والحزع ممم ض لشزثا ذلك اةاخهثدئوإل زلأف كاذيئها، 

لأنهأمحخاذنا؛ أفنول ِفي زاتم الإي ث:سب شزذت، إذا وب إل نبرث 
لالم ذقإ ١^! محقيث اضر، محيل زم فته، \م 1لإ ئليَبج نزضع 
ررزلكة((لآا.أؤ ررش(( وكب.^1: آذان؛ا، 

ث-

دا0تما فته الزلك0 عليه تجب الذ.ى الكان ق تجريه أنه حني ٠ القاحيُ فول [ ١ ت 
مكهق مال وعناوه ماكه أهل وهومن المدية ق وهو مثلا الزكاة عليه وجبت فإذا عنده، 
الزكاة.ومل يتصززبالتأحر لا حتى باس ولا المديؤ، ق يزجه المديثه ل ومال 

الذيالكاف -يا ؟كوى يم النار، عل حديده محي اف الأنأف معناه! الونم [ ٢ ] 
أنعل ذللث، فدل للأموال، حمظ فيه لكن إيلام فيه كان وهوؤإن فيه، سم أف ويد 

(.٦٨١اعم)Y/ والثرح (، ٥٠٢الغي)؟/ انفلر: )١( 



٢٦٧اسدو(( تسم رباب اة ايذئمماب 

به•بأس لا حمظه أجل مذ الحواف إيلام 

منهوادمها يمموا أف بد لا الحإم يشروف الذيذ الناس بعض ينعل ما ومنه 
لكنتالذي ا،لكان إل تطل موف الإلكذ \1ئ\غ\ إذا لأل ممن؛ لا حش الألحخة 

طمِاوا،لاممثر لأما اليث؛ يألث حتى ويمموما الموائم ممصول مل، مذ يألمة 
بمشسن، ما هصوثا لو لآكن جديد، مذ وسبت عرج ذلك بعد مم البيغ، فتالث 

الهلمراذ.ستطح ولا نمحوصه 

أذلنا محور لكن ؤإذا به، باس فلا للمصلحة لكن إذا التعدب هذا مثل أ0 ^١٤٠٣ 
الأسهلسحرى لكذ مثله، فهذا لصلحتنا، روحها وينهى أوداجها عل الئآكئذ يجر 

قاص-

)ش(؟عيها نكتب كيم، )فه( عليها يكنث، الوسم لكن 
علوصع فإذا الوصل، مئزة بدون )طه( بشكل مكتوبا ميستا تحع الحواب،؛ 

نحلح)فص( لأف الملء؛ إبل مذ تكوف قد )طه( مشكله فيها لكذ )طه( ظهز البعثر ئخذ 
وقثلاثه )طه( كلمة ق ا-قثوف )زلكة( هوكلمه ؤيعئ بجئص فالذي وال٠نء، للركاة 

كلة)زكاة(أزبمة،لأ؛وخد

زنأبمذا،يكوئهلإيائ الموجودالآلفالازلأينون  ٣١أثا 
علليس أيه اiهلم ذللثؤ، أفته أوما أومقاطعان، مرائيان حطان دائرْوإما إما معس، 

والقصوديدري، وما اللأي بغض ق كان إذا إلا يعلم، محا هقهاثه الفقهاء قاله ما 
العلامة.وهي السمة مذ هومأخوذ ولهذا يعينها؛ الذي الوسم 



سقضاه1همنيه4الإئماسبجءت؛ل ٢٦٨

لألهيعه؛ حاو هلاكه حاف او الهريق، ثتيٌتي ا1اشنة مى ويف ؤإذ 
انيو؛لأنهُالإع:اطوؤظثه القاصى: إق\و ذك شر ئن;اغ محزونة. نزنحع 

يز:نلأن س ص ذ;لك، وُو تؤذن م الإذن(لاآ ممزق)و 
مماوقيا، مال كزظ؛ ناة الئدمة إل و نأى ائ. ززى»أن ازم خم 

افالرجعة ومعش منصور. بن نعيد رواه مثكتءا بإبل، ارتجعتها إف 
ا.عرها' بثمنها ويشرى ييعها 

.ر،ءص الزكاة؟الذي اذكان ق الضابط ما هائل: قال فإن 

ءالخواب;نناةام.
المار؟غم بثي؛ الوسم يمكن هل قائل؛ ئال فإذ 

فهوأحسن.النار عن به شيئا وحدئا إذا فالخواب: 
الإذن،ق لم حقيقه لأيه من)ق( أصح والباء رريالإدناا، قثنحة: ]١[ 

إئ،ائقزفبالإذنفابةي.

الثصزف،أحاز ة4ئيبممُ اوسول لأل فيه؛ دلل لا هذا إة بمال: قد ]٢[ 
أزصىلا أئا قال: ؤإن يأس، فلا التصؤف1ا أحاز إف الأض، وج إحائة عل موقوها ٠؛^كول 
ذلك.ف1ه مئنها أذ وايغد 

 Xأء أ



٢٦٩ي)بمبذماسدصضمسالوىة( 

ءمقالهئلإ|تي؛امىة ع
ل* ثأ M  إ

ؤآلسكنلاممج ألصدقق ءؤإقا موله؛ ق لعال اممه يكرهم دإنأ، وهم 
دؤاأس مخيل ونح ةفيم؛ل النهاب دذ هزجثم ؤألثوقت عقنا وألمحلأ، 

٦['• زاكوة: ه عي؛ل.ثبمتكيئ وائه أس تُى هنيصتثه ألسهل 
مت؛أوكس ءإريق، أوإصلاح منجد، مذساء عتوهم قورصنمهاإل ملأ 

أ.ماعدا0ا الدكوووثنفي محسن لنحصر، وهي ررإيإ® بتابمولي• حصهم اسثعال لأل 

هذهمن موقفنا ما ه أقؤ ترك\ ةالت الأصناف اش يكر أل بمد [ ١ ل 
'٦[ه عيسرثءكيئ ؤؤوهئئ ت يقوله أ-كمها ثم وطاعه. سمعا ت نقول أف الكلمة؟ 

مننهمتبع تعال ناش مننه، فلا الناس، مى أحد حا ماكس حكمة أي شبع 
سبموكتؤهئ،ضهمه•

؛حؤوود-ولهت إف ئالت لمن حجه ولا حيل، استدلال هذا صحيح، هذا ]٢[ 
إليه،١،^^، هوالهلرييى ١^ سيل لأف او؛ أمال كل بجل ٦[ ' ه آس ّهر، 
حتلمأتهذا نقولت 

*تعميألمننا: الأخر ل لوكانت يعي نج، أشياة ي;اطن اشَذكزط لأف ولا: 
جوفيذكرهاق اأماأف يمدتعميم ٠رقنصيص لملنا: الأول ق أوكانت يمد 

هآس مميل ؤوؤ_إ المراد أف عل يدل فهذا ه آس مميل وفيح وفوو،ت التتحمن 
.اهِ سبيل ي وهوالخهاذ حاص شءٌ 



صضاه1ينيصالإئماسبجص ٣٧٠

ثلأمحيس4لميا.
ثلاثةصف}ل كو مذ يدثع وأذ سهم• والتنويه ينميمهم نجب وعنه: 

واحدا،يجاوأذ؟كوف أجرم، ياحدْ ما لإل العامل، إلا ا-إقءع، أقل لأيه محصاعدا؛ 
الأJهJعاللأف احتارأف؟كر؛ وهدا العامل. تمط ُثسه الرجلإحنا-جها يول نإف 

الئواءعل سهم ة5اوثا بوآوالتثريلiج، سهم وثرك الت٠دلئ،، بلام لهم جعلها 
ر)أسإأنمحاس:

واحد.صش، ق بزيها أمن دمزائهلم« دمتدِفي أعثايهم مذ يوحد صدقه 

ثئواالخصر ذكز لكاف حز لغل عام ه آس مهل ؤوغسح ينثا: لو وأيقا 
منه.مائدة لا 

قلتنةق عإرْ لا قليل• مل قلنا وكعا لآ،هانثئ، ا،لوثث يكنه ما ت فالصواب 
ه.عدةِحأ؛=ك؛> عغيل: اض قول بعد متمنيمؤ 

ممرالأو الأحنى؛ الخم لنبل ومميتما الممراء، عل ثصسما القول هدا ق ف إم 
تضييقهدا ل فيكون وأنشح، بزكاق منجدا آبى ؤيقول؛ السح، يعلبه قد الناس مذ 

الفقراءإل صزئها ولكذ نهل، ١!^• بناة لأف المقراء؛ عل وتصميق ا-قز لطزق 
ثعب؛إل محتاج 

^^^لأ:سعنحالاسهلهوشئأوصثش.

هوللأية محالفا كونه مع لهدا الحساب؛ يتول ومذ الصنف، سوق مذ ثاتتا: 
عامه.ه آس مهّل ءؤوذب> كلمه باق القول أغي منتحميه، عل صزر فيه أيصا 



٣٧١سة)بمبذماسدص^|س«اامكاة( 

ح٩(( نك كأم الئدة م.شمح ءلإ: و ه و ينه زقاو 
وهوواحد.صحر بى سلمه صدماتم بي وأمز واحد. صف 

JjJjJJاشيم؛ ئ الئزف نزاصع اؤةناف ءاذ أف خدا يجئ 
خلافالثاعي، احدها واحدإدا يمحدمحة التعميم ولا صف، كل يعمم نجب لا 

اهساا'.

المرادلأف التعميم؛ بوحومسر وهوالقوو حهل1، اثن شك لا الأوو والقوو [ ١ ] 
ؤإذاالاحاز هى س ش: فهوكاك الأشخاص، ذكز ليس الأخاس ذو بالاثة 

علالاقتصار محور أية ق ظاهزه واصحه الثنة م بأس، فلا واحد جنس ق صرمها 
واجب•صثب 

مأمتنبملإضمحاولك؛ضاضلاكابي؟
ثلاثة،منه يكوف أف بد لا صتم، كل ثإنه، الأصناف مثلان التعمي، ق فالخواب! 

فأعطريالا وعترين أربعه ركاتلث، كانت، فإذا وعثرين، بأريثة ث،انية ل ثلاثة فيكون 
واحدا،ة1لوثيلم والمولمه واحدا، عليها والعامفن واحدا، والسكيرث واحدا، الفقبر 

عتزأثه ثك لا وهطوا واحدا. السبيل وابن واحدا، اش ميل ول واحدا، والغاوميرث 
صحيح؛

ذللث،.ق متصافزْ الثتة لأو ^؛١: 

سمهئلمهعلالاس.

محبجاس؛المبةقاتح؟
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قفل

ثك1واعزصا، يأحد لأية عإلتئ؛ ءأغطاْ و\لث[عي ووأ الضه الإمام يول إدا 
يعثئأف وثه بعثه، مل الثاعي احرم يص أف ؤللإمام موانا٥• يأحد كن آكد حمة 
يل،أجزه، ثه ينعل ولم ساعيا ةة.بمن عمت يعث، ه الثئي لأف مرط؛ عم مذ 

أ.ثها أجز0 إنه دمع ؤإلأ إنه، ذمعها أجنة له عة؛( محإف أعطاه، جاء 
وا-اثافظوالثاء_ي والثائق والعداد والكاتت، ا-لخاممت، أجت٥ منها ويدي 

}عر0ا عل مقدم مويتها، مذ لاثه دللأح؛ وثحؤ والتكثاو، وا-لإال 

لكاعي: للميقوو أف فاللإمام اّز، فلا نل أخزة هذا كان إذا فالخواب 
مثله.أجزه هذا يكوذ أذ بثزط المقة، ق خمسة أو المقه ق عمره 

ومحاتق؟كحامت، بعنش يقوم العامل لوكان قائل• قال، فإذ 
١^٠•^،بالعمل نحل لا أف بثرط ماغ، ل ما مدوعمله، عل يعش فالحواُء،ت 

نحرز.فلا ذلك أثب وط والحفظ المص بسالة وأخل خاطا لوكان 

ننسه،كأحة لا الزكاة لمصلحة أءطا0 ها لأئه ٤^١؛ ولو ينطيه هذا وعل [ ١ ت 
عيا.ولوكان مقدارأجرته يعطى ولهذا لحاجته؛ لا إليه للحاجة فهومعش 
١^هزلاع ؤبمش الحامل ينطى الماو ست، ^مذ هناك يكذ لم ما هذا ل٢[ 

الزكاة.من يلمزو لا فإيم هاك كان قاف الزكاة، لمصللحة يعملوف 

١^^محل مذ بالعمل مثير عمل أوراتب مهري راتب لهم لوكان مثلا: يعني 
لهم؟كذ لم إذا أما أهلها. عل يصموا كلأ الركاة؛ مذ يعهلوف لا فإقيم المال ست، مذ 



٣٧٣بمبذماسذصضم|ده|االزث1ة( 

نحل

والفمزاءمسه، موثة إل ■ؤاجته يأخذ وكلامحا صنمان، والمناين والفقراء 
^بإp^تدأالأفأظلأثأل١ا.ئخائ؛لآلاهممالبمأى، 

الؤلث.، Jliكإ أجنتئم مدو الزكاة من ينطنJ فإثم أوعمئ ئزي راتب 
زكاتها؟عليه فهل للبيع شمه عزض أحد٠^٢ ئائل؛ ئال، ذإ0 

ثمةق تاكن الإنسان يعني زكام، فيها ليس للبح يعرصها التي السمة فالحواب 
.منها مسه وطابت، 

للتجارة؟اشوائا كان ؤإذا قائل: قال فان 

الزكاة,مى بد فلا للتجارة ثزاؤْ كان إذا ذالحوابت 

معل؟فإذا للشمة زكاه الفقراء يعطيه مال عنده ؟كن لم ؤإذا قائل؛ قال فإذ 
أحرجها•باعها يإذا ؤيمدها، الاذ فيثيرالقيمه ينتظرحتىيعها، فالخواب،: 

قالوقد يثال،: أذ والصواب بدأ•يا،، افه لأة ١١يهول،؛ أحيائا ^^١٥ المولث [ ١ ] 

بدأبإ ر١ابدؤوا اشات_ئإ: وروايه '، رمنيم روايه هذه به؛؛ ؛^ ١١بدأ تة\ آبدأ ١١البي
عيثثزعثة حقيقة لدينا لأف كداء يقول المنا ارإل ١^١٥.،: قول من أحسن بؤ'ا افه 

مقدمه.١^^٤ وا"ققيقه الئعومم، 
بنجابر حديث من رثم اليمح،.، حجة باب الحج' كتاب مسلمت أحرجه )١( 

افهعبد 
بنجابر حديث من (، ٢٩٦٢رنم)الطواف، بعدركعي القول( باب، الخج، كتاب، ت اني الثأحرجه )٢( 

يهبمعا.اش عبد 



صضاه1نينيصاسمماسبجينل ٢٧٤

أدمهؤ( بمعاؤن قلكثلس1كإن لثاأللهأ4 ؤ محال! اشآهتال ذلخمأ 
م^^ني1نَمي:ظوله،زلأئ١^^١^^م،زئال: 

ا•المحي"يل وواه الشاكن،* ومْ ق واحشنق منكث، وأمسي منكث، أحيى 
مىكمايته من موقعا يمع ظ ثة بز من داشز أثد، الممز أن عق هدو 
لهبم مآ مئهإ واحد كل بطي دلك، لة الذي وابمكمتذ ع؛وْ، ولا تنم-، 
كفاها؟أ.

محثروفالمساكين أف الحميمه لأف موصؤغ؛ اثه ثيء أقرب بل صعيف هدا [ ١ ] 
به،لا موضع حديئ هو حاو كل وعل زمتإ-لم؟! و هو محثز كيف ئزته، رو 

تل، ^١ أذ لتعليل ١ إثإ 
رلأبمأبجابمأاضُقوئصمُ: اوموو قال كإ اشَبمأ.مودأم، إة أئلأ: 

ُه(<>ُ

الخال،الكان الممؤ ومنه الخلو، معناه فالممئ ذلك، عل يدل الأسقايى أف ئانتات 
الماده«قزيهم: فهومن اين الموأما الأصغر. الاشتقاق ق مزاممه وهدا 

زيلعند الحال ءئط كان إذا طن زى ائ فالإناقلئ، عل دل لا كوئ ٠Jوا
حاجه.اامقيرأمم أة عل ل ثل ا1أتسكنه ومادة الممبح مادة ث ك( عى؛ 

ولخدةذكزأعدمحا إذا تكن ئزقا، أزتة !لأن الففُوامنجثلا]٢[ 
الفقراء،لالائوة:؟هآيئمل ه مثنك؛ي عثزؤ وطعام I تعالى فقوله ُينه؛ا، يزى لا ار ص

اشعبد بن جابر حديث من (، ١٢١)٨ رئم ه، الض حجة باب ا-اج، كتاب ت لم محرجه أا 





صضاهاششصالإئماسبجضو ٣٧٦

اممهعثد نوى تإ عرفييألأ مذ أعطاه ثه كنب لا انه ويكز جئدا زاه ؤإف 
ئثألاهالصدهه، وهؤبمسلم . ١^ زئول أسا زجلي ررأو الخناو؛ بن عدي ابذ 

ثؤاأهازلأطبجاؤضئث4ُااأ، فها 
لإزلأِميشب((ززاةمثاثئلأل

ؤإلاستحقاض إل يالنستة اثتي إل فاحتيج الاحرين، ومصايمه الرجل هدا استحقاق 
عترهينطنث أف محدزيا الذي الرجل هدا لأف الأحريذ؛ مصايثة إل به بالنواحد 
أعلموافه ثلاثة، من بد لا صار فليلك العنزة، هذه مذ الممزاء بمه متحرم آلاف 

الذيطهزلما.محثزجه،ممذهالا

ؤمثلهاالنساء، فيها يمل ما رجال، ثلاثة من فيها بد لا اليينه هده حال كل وعل 
 \X\ زيلأن،فيها مكفي الأموال ثمه أثا الزنا، عر \ص رجال أزبمة من د لا

مدع•محذ أوزجل وانزأتاف، أوزجل 
 '•Mعملعندهم الديذ يعني العمل؛ ا-بمى؛ ررمذدويالحجيى"را' ومولث

عمه،لأيه أو أحيه ابن لأيه هذا؛ عل يعطم، الذي العواطف، دوي ليس ؤإدراك، 
ينتحي.وهو إلا لأحد ينهي لا عاقل رجل بل ذللث،، أفجه ما أو 

•رل، صوبه( و) ريع يعتي )صعد( [ ١ ] 

الكدنم،علا٠٤ عليهها ورأى منهقا، يثق لم إذا أما ميا، ؤثق إذا طعا وهدا ]٢[ 
للرجل•مال، إذا الئسول ء دلإ لأثئزمئألثأحد؛مؤتحا، فإنه 

 Iبنقيمة حدث من رقم)أأُا/و'ا(، المسالة، له نحل من باب، الزكاة، كتاب، ت لم محرجه أ
ئظيتئ.محارق 



٢٧٧ية)بمذمسدص^سهممح1ة( 

يلدكإ ديك بمليِفي اط1ُسات وأبو الماصى مماو همالأ، ثة او ادعى ؤإن 
مسه.حاجه ل، 

ثتعدوولا العتاو، عدم الأصل لأن سنه؛ إلا يمل لا ابن 
٥^١؛.إقاته 

إقؤقاج أوحائم ركوتبما، إل ئاج أودائه سكنها، دار لرجل كاف ؤإف 
لأ5مايته،موم لا بمثيها، سائمة أو ينتغئها، صنعة أو -^1، ينجز بصاعة أو خدمته، 

هُئمءينذوك،مأنكثزإأ'.

رقولو0؛سوف أتم الناس مى أحد آيظن ٠؛ مكثسب*ر لثوي ولا محق فيها حظ 'رلأ 
حظلا ٠٠ؤيقووت يووو قد الحاصر وهتنا ق الصحابة. من بعيد هال،ا أعثاء؟ لسوا 

القرائن.مى بد لا لهدا الدراهم؛ ملايين له عنثا يكود أذ ويريد لعتي؛؛ فيها 

لكنكفاية، ق شي أئا ةال1 لو ت يعني حيد، )؟،!؛،،'ه ٠ عقيلر ابن محوو [ ١ ت 
لكننهالبينة؛ إقامه سعير كان إذا إلا اللهم ال؛سه، مى بد لا فهدا أبناء، عثرة عندي 
أبناءعثزة عندي وقاوت الثلد ي كان إذا لكذ نصدقه، فهدا عنه، لا٣ عريتا زجلا 

التينة.مى بد لا نةولت ولدا، أوعشرول 

هوليسألم، مس مثلا ساوي داربمأكتهارا كاذيرجل إن  ١١^٥١^! قوله [ ٢ ] 

رنمالميتة، من سلى عن باب الزكاة، كتاب داود؛ وأبو (، ٢٢٤)؛/ احل. الإعام أحرجه )١( 
حدبث،عن )ا/ا،0؟(، رنم اصب، سالاالقوى باب ١^^، ئأب والماتي: (، ١٦٣٤)

ة.بمنمح.رحين عن عدي بن اش عبيد 
٣(.٠ ٤ والإماف،)٤; ٢(،  ٤٧والفروع)r/ (، ٤٧٢اكي)أ/ انفلر: )٢( 



صضاه1نينيصاسممأسبجمحل ٣٧٨

واستعنألف ا داو وافر بعها ت ( J_^jهل سآكنها الش الدار وله ا،لال مى ثيء عنده 
الأخرى؟باو 

كانالذي منزله احتلث إذا وحياته حالة ثتعم قد اف الإنلأن لا؛ الحوابت 
ألنه.

منمسه عل يتقى أف لوباعها يستملح دابة عنده ركوتبمار؛ إل ؤٌّإج اردابة كيلك 
الزكاة؟عن -ها واستعن السيارة بع نمولت هل مثلا، ئاتة كالثمنها 

لاينها.الحواب: 

منله وليس مريض مثلا او إنحدمته(، إل عقاج راحادم له كان إذا وكدلالث، 
محتاجالخادم لكن قابر عئ ما بنمي انا وقاوت إليه، محتاجا حائما فاستأجر يقدمه، 
.َُْه َ

.*ءبمام؛*ا١٠!نتت  ١١

أثاحدا، صرو عل يقول؛ لرجو  تر'رما ي - .~وب• ' يررس '۴ -' ى"سْ 

محنيلامث، ويكفني ألف، اك اوي نأقها ومم البضاعة، تهده أير 
ِِ,.نأُُأ.:ِ. ِ>. َ.. ِأ

الديذرها لكن محسنوائت،، 

٠يبيعها أف يلرمه فلا ما منها 

لكنهكثرا، مالأ يساوي يستغله، بنتائا يعنى صعة ينتغلهار، صنعة ا) كذلك 
هذهبغ نقوو: ولا الزكاة، من يعطى لنثمته يكفي لا ومعلمه أهله، عل لثئفق يستغله 

الئبمه.



٢٧٩يةرطبذمالأسالأبجمممساوزىة( 

نحل

مماتم:ان: ذنأ ننزوب j \لأ\>و0 القادة ذئإ اأ5لخئ، اواغ: 

ءإم؛ترمأمحِفيايماأل
عمحالم ^١، ه تساوي ئؤ-مثا، )مازة( دان سْ لوكان وكيلك 

يالبح.ئالزمه لا ولعياله، له ئكفي ما 
لدرهايهثيها شاة أررعول عتدْ رجل مسيها؛؛ راتائتة نقول؛ أيقا وكيلك 

نقوو:لا يناجها، من هووعياله ويأكل جاووا، إذا أولادها ؤمحع اللي، يبيع وتلها، 
يصؤ،.هذا لأل الزكاة؛ عن به وانتعن يعصها، أوع بنها، 

قولائه والظاهر المول، -أاJا أحدثا إذا للناس تعه فه" فيه"والحمد هدا كل 
اممه.ثاء إذ صواب 
للمظ)_(مراعاة بالإفراد؛ ثزها< قاف، أو إسلامه يرجى ارس سعئة ق [ ١ ] 

وهذا.هذا جائز اللثة حيث س فهي لمعناه، مراعا؛ الخْع وعل 
[i;y  ث)الطاءول(جع ؛؛( أيا)١٧ذلك >ف، ١^^٠ قلويي، الموقه

علس -أليفا ١^ من الاس من ^١ أغلتا أننا لو ذس، عل وبنا٤ شزوب عي 
وأذَيكولسادة، يكونوا أذ لأي لأنه قرئ؛ لا ذللث، أف المؤلف_، فظا٠نكلأم الإسلام 

عشائر٠-؛؛ق »و0يعوخ؛ سادة كانوا إذا لأم واصح؛ والمرى ^-١^٥-♦؛، ق ءلاعه لهم 
إذافي،ا محمل لا كبثرة مصلحه وهذه غانا، عشائرهم إسلام به عئمل إسلامهم قاف 

الإملأم.عل لنتألمة مدا أءطثا 



^قضاه1هميههاسمماسبجحتبل ٢٨٠

فإعطاوناالبدن موت من لإنقاذ؛ الركاة مى المفر لغطي كنا إذا يقال! قد لكي 
الإسلامإل محتاج اف الإنأف ثلث، ولا أول، باب من الهلب، موُتج من لإُقاذة إياْ 

والشراب.الشام إل حاجته من أكؤ 
سادةأوعتر سادة من الإّلأم عز ممه نس كز قلوثيم( )اiؤلثه وقيو؛ 

0كانساأزل.

 Pا jالغانممن الإعطائ نقال: فه، قدنازع الغائم من مزلاع بإعطاء سلأ
أذبد لا لأثه الأحهس؛ عل بالأعم ستل.و أ0 يصح ولا الزكاة، مى الإءطاء مى أوسع 

يكولالدJل

افبكتايت، من ايه لاJينا لأ0 صفواف؛ محضك إل نحتاج لا فنحن حال كل يعل 
تحال:الزك إعطاء عل الدليل ونقول: هدا، إل نحتاج لا 

عام؟أوهو ا،لءإاع؛ن السادة ق عئتص هل ائئ يبقى ٦[ • لاكو؛ة: 
بدلإل محتاج كان إذا رحوإسلامه نى ف،كل عام، ايه عندي الصحيح الحوامح،! 

الدين•موت من له إمادا لغيه فإما الركاة من ثيء 

عنوجوعهم يرجك، الدين العصاْ محلوبمم المؤلمة ل يدحل هل قائل: قال فإذ 
المعصة؟

وهمالمعصية عن رجوعهم يزجى الدين فالنما٥ يدحلون، لا أمم فالخواي،; 
كانت،إن أواشزير حد لها منصتهم كانت، إن اهد علميهم يمام هؤلاء لممتن الممى 



٢٨١همىةربمسذمالأضالأبج^سالذىة( 

أصزب؛أنثعة والنلمول 

المديؤربكر آبا قإل يظمو، إنلأم  4jQaf^>ينج_ى ثزف، ثه من منهم 
ثىالربرماف وأغش الصدمة، مى محريصه ثلامحذ حاتم بن عدي أقش هبمق 

وحسقا;؛كااأا■لإمحايا بدر، 
أنتاءإف فته، ^^١ هبم1نذ و!_، صعيفه نجب صزب اش: 

وجالايعطى اممه. ومول طفى هوازف، اموال وصوله عل اممه أياء ^؛ ١١محال؛ 
»1وأيررجالأظاءتيظرمح^محمحشالآِسمالإبل، 

.'٢^^
اسيناأوض زدثئوا د1ظوا 1طوا الثالث: 
هاف...............لأ؛ظيق1بجأو الزكاةِص ة!^،^١ \خ'ؤاواخ: 

حننمنلم، عشؤنه، ق مهلاع مند ههو،يقم.' يقول يعني صحيح، هدا ا ١ ] 
صغثرةييله مثلا أف ولنقرض ^٢^١، يي وهدا وظ؛وه، ينلم أف لأجل نعيؤ الإٌسلأم، 

-1JLJ ثا ؛Jإةم انننة، اية ثي فاغيا يلب، نم أيضا صمرة و؛الة ^٤، غ
تخذلأيصا هدا أط، الال ٠ذا ١^ الث؛ل ٥^١ أ0 نوال ؤا ١^ اكبLJة تند 

فتجور,للعم، تألتفث وهدا ا-لم، به 
يلدخوله ادكافئ فهو الأزل أثا إيانه. لهمَة هدا كالأثل، ليس ٥^١ ]٢[ 

الإّلأم،والثافلهم:ةله.
التاليم،.مذ أيصا هدا يدافعوا، ولم يقاتلوا لم يعطوا لم ؤإذا ]٣[ 
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صئصنفىماوئ.ثئنض
•ارتحدعالآ4معا 

لأ.بممحوعمال عمر لأف حكمهم أف أخمد ص حقل، وووى 
وئئةلعال اض دكتاد_، بت، سهمهلم لإل الأوو. والدهأا سسا. ينط؛اهلم  °ج

'•٢ ثيء ملأ عئهم انمحى لإل شاجةإض، مطول إما والموئ عنهم• 
•• • • • كتابتهم،.....• مايودووةِق يعطوف اقكاتبول، وهم الئداب. الخامس! 

ليسالولمه ينيا لم وعؤاف عثز أن يعي صحيح، ذكزه الذي التعليل هذا [ ١ ل 
مو.،ولكنلأناسإوهمزاَلأ،،

للحاجة.إو،اينء1ول وهم 

رجوما يعنك، شرهم، لدم أغطوا قارا الأول؛ القنم ذ مولة انحم محمى 
إليهالناس بماج قد وهدا لثرهم، دفعا ضيهم؛ شرهم من ثخنى لكن إسلامهم، 

الحاضر.

ثرهم،من وعيسوف الكمار، هؤلاء قتال ؤ، قدرة عندهم ليس اللموف يكون 
أذأئا ؛;، ١١ذلمغ الطاةثو-بم، أن،^١ أن ثزط ولكذ ؛;، J1م بطون 
ميهم،لا مهنأ به ليماتثونا ثنيهم ما يأحذوا وأف بنا يمتكروا أف يأمن لا ونحن ثنيهم 

عنائزهم فإتم؟ممول شسا إذاأعطوا أم أءءالهلم ومحريات حالهم من >دنا إذا لكن 
الثئ.ألثنهامح،3لأإز 



٢٨٣ا،)طبذمالأضاص^سامث1ة( ممبادود

شه٠ ه هإِن ثدثها، لأن بثه، ٩ ئكا:ئ و و: قو زلا 
وجهان؛

^غ،لأواثبممزلكسه.
اؤلكةظ٢ا.وأخي 

وبحوولكلأجلمي، المعاملة باب معهل، لأيه مهايبه؛ إل زكاته يقع ؤللمسيد 
الثر.م؟ا.هاثب ديه، ص زئاة لأثة;اأخدثا ١^>!، أن;ئثثا 

١^،؛حلوو مل ثددعإل؛ه وهووأو ^١^، يوو ما عل اثكاب ^١^ ولا 
بند.له مول مر لم لأيه أصح؛ وهو سحة)سيده( ق [ ١ ت 

قبرإيه لملنات ئهاد0 ذلك كان ولو واوي، الثاف فالاحتتعال صحح، هذا ]٢[ 
هذالأف أحز؛ زجه من وصزرا زجه من نقنا مسه إل هومحن لم نقنا، مسه إل 

الثثدوصدمه مكاثب، إد4 العد قال إذا نقول! وحينثذ ملكه، مى حج سوف، امحاست، 
باب١^٧لإ،فثثاوءلالثي _أك ئللايجة،لإمولت: 

حيلته.

الثاز٠والئئان أقهر يق بند نضمها آلاف،، محة عر عده كاب هذا ]٣[ 
جائزهدا نقول! وفاء، عليه ردثا والعد النبي، لهدا زكاثه فأعطى أسهر، ستة بند 

هو~الدى الطالب  ٥١١٥۶فافشر غريم لإنسان لوكان كا يعنى! كالغريم، باس؛ ولا 
مؤاطاْهاك كان فإذ ئزاطأة، هJاك تقن لم ^١ ثأّش ؛٨! ، ١٢فازما٥ دزاهلم، الدائن" 

فلاقور•



اصقضاه1نيهمصاسممأسبجءتيل ٣٨٤

^صشئم٠حئاسهار

يعتذِقمحووأل هدا هعل ١^، ق ثدحل الرياب مى لأقث قوو؛ إحدامحات 
المحرم،دكه ذا أف محور ولا وينممها• رلكته مذ ثمحا وأل ئتنها، 

منالإعتاق عتو ُجا حصل عتمة لأو الزكاة؛ ولزثنمط عليه، عتى معل لإل 
اولكْ^

أشهر،متة بمد قل دين عليه مدين إنسال يض الدين؟ ذلك مثو وهل [ ]١ 
شلمحأن:>وئبمولأنه؟

حلإذا الوفاء يستملح لا أثة يعلم المدين هذا كان إذا ت التفصيل فيه الحراب! 
حيد،رام، صاحب يكوف بأف يستمحلح اثه علمنا إذا وأما "حرج• ولا عنه نول الدين 

•الوفاء إل بحاحة ليس لأيه ثعطيه؛ لا فهذا سيوق الدين أجل حلول عند وايه 
هكذاإعتاق، بدون يعتق لأيه زكاته؛ من عمه يسري أف محوز لا معناه! ]٢[ 

أهلهامن الذي القرست، إل الركاة يقع كان إذا لأيه محور؛ انه والصواب ١^٥؛،، علل 
أهصل.يكوف القريب إءتايى ؛، ^JJJأئصل 

حصلهذا ل ثنلئ، فيه نقوو! إءثاقاا مر حصل رربانه لآمةآممه! وأما 
•لمبمتيى اشراه ما ولواثه المحرم الرجم هذا اقري لأيه بإعتاقه؛ 

بمجردعليه ويعتى الزكاة، مى منه محرم رجم يا بجري محووأف اثة فالصواب! 
هودوالرجمهدا امرأة، ايه لومدر ينشب عليه عترم هومذ المخرم فدوالرجم الئزاء، 



٢٨٥سةربمبذماسداصضم|ّ||امىة( 

^ا؛لأثمُسومينالأم•
١^^؛إل ١^ ثقفي اويه لأن مئها؛ لاهووالإظ الثاقئ: زاوزاثئ 

١^^^؛؛،1ل الدمع يريد تاكوة:'ا"آ ه أشل رأن أس سهل لموله؛ 
ؤالبJلأدلإقا١'.

النأذلأرح؛اسة،ابن أثا الأخت. ابن الأخ، ابن ادممءثل:^،الخاو،الأخ، 
مدوالرجمهوصهر، إد،ا رجم ذا ليس وأبوادروجة لحاوأف امرأْ ولويدرأثه 

الرجم•يعني المح،، أجل مذ افاكح محنة يئرم هوالذي 
الئقادسا،ق داخل لأيه صحح؛ هدا منلم، أسيئ منها ينمك أذ قوز يقول؛ [ ١ ت 

ؤيقولالأعداء، عند لمل الممى رهائن يكون يارهاين، العصر لعة ل يعرف ما وهدا 
الثهاتن،هدْ لثك،  s\Sji\من فبمطزذ الال، نن يثيء زلا لكم نلاكهز لا الأءداة: 

بأس.فلا 

إلالدمغ ئقفي الآت4 لأن منها، الإغثاى قبوز "لا ١^: ررالئو٦ئ /' Jyوأثا 
ي«ترقالممنمح:ىيلأسه

»كمنله:بمال: أذ الأقرب لكن لوناب، تحللا ليس ه أؤ تهل >زذ قولئ: لأة 
عل ١٦٠ستُين الركاة من مكاتبا ينطئ أذ أول أيج فيقال: ه® أش بيل ؤوؤ_خ 

^محإلانمخولفيةومح؛ؤديىأصه؟
اثهأقنب.سلت، لا الثاق، الخراب: 

لإيد٦[ ■ ]١١^؛؛؛ ه أشل أس سؤيل ت يوله إف ئوله)بف<أش•' ثانيا: 
إذاالكريمة الأب لأة نظئ؛ فيه أصلا خذله الذي عليه اقيز اتجاهدين« الدئغإل 



اصضاهامشصاسمماسبجضل ٢٨٦

لاتشوطوبم؛ ممتكه، بمإلادمن قنني: إل المتحض نمت أي >Jc ثوي 
لأل iojdjهؤلأء4 ص ي دامحن نأصن >لأثقج قبلا: 

Is  ه.مأوبثم ؤألموكه عقنا واكا؛وا واكسثكن هثخة ت ف

فقال:\شزه و\لي أس سد-في ونمح أؤاما ^4 الثاو(ت القسم 
يملكهاأف يدون الرمامح—، ق تصرف أف الممعود أف عل يدل وهدا ه ألنظب 4وفي 

يشرطلا لاثه لأجزأ؛ يعطة أف يوف المكاس_ا دين أوق لوأثه نقول: ولهذا المنهز، 
صعق.فقهل المجاهد منها يعطى بائه القول افاا سيل ررق نقول: أيصا كذلك التمليك، 

الزكاةمن وتثرى الأسلحه، منها وتثرى المجاهد، يعطى او4 والصواب: 
شيم،:يثمل 4 آهه ميل 4وؤح • له قم للمقاس، يممحقها لم ؤإذ الأمحلحة 

.١٩•جاهد ويال~ ~الألم، هدْ حد ونقول: الجاهد، يملك! أف الأول: 

داخلذللث، وكل جائز، ذللث، كل للمجاجين. وئعطثها أملحه أذتثري الئاق: 
اكس،،عل الدالة اللام شر القرآئ الي جاء لأنة 4 آؤ نهي، 4ويى وقوله: 

دينعليه محلانا أف  ۶۶إذا ان محووللأنأيه وكإ الظزؤ، عل الدالة ب)في( جاء بل 
ريال،مئه ريدا ثهلاو_، أيت، فلأن يا ؤيقول: الدائن، إل ين،هّث، أف وفاءه يسممليع ولا 
4.ؤؤوآلعنرم؛ن قوله: ق داحله لأي يذلل؛،؛ يعلم لم زيد كان ؤإل ريال، مئة هذه 

يماتلو0ملاح للمجاهدين يثرى أف محوز اثه عل ثدل الأية فتقول: هذا وعل 
الزكاةمن العبد يثرى وأف يعلموا؛ذللث،، لم ؤإل المد.ين؛ن عن الديون تممي وأف يه، 

واشُأءلء.دلك،ملأ:ثأن:يممحمبمثن. 



٣٨٧^ية)بمبذماسدصهرم|ص|اسمىةا 

قفل

م;انثزم الغارثوذ، الثادز: 

فتنه،لثنكي مالأ أؤ ديه يئمل وهومذ ال؛يرن(، دان لاصلاح هرم صرب 
عنيا؛كاذ ؤإو حمالته، يودي ما الصدهه مذ إليه مثدمحع ثتذ أوإصلاح 

مهاأنه اضِ. ننول يامحث، ^١^، »ئإث، الخارق بط:ن زى زة 
ررياييصةإلالنألهيمدالت •؛ا،،. ررأقميايصهحىداتثاالصدهةفتآمزثك قال؛ 

ّزَلةالأخدلإامح،كاذازيابرهُهبمشهانمن، 

صزJان:أنيم ١^١۶ ويكر ب)في(، الأية ق اممه ذكرهم الغارموو [ ١ ] 
١^.عرم.لصلحة مذ الأول; 
مسه.كالحة م؛ مذ الثانر: 

تحدكاذ جدا، ٠^^ لأمر عزمه يكو0 أف بد فلا الثر؛ كلحة عرم من فأما 
القسأقإنهاثي ين بملح أف فأراد ذك، أوبثر بينهعا قيل بدية إما فتنه، بينهما ملتتن 

محاسنمذ فكان عظيمه، ومصالحه كبيرا، معرويا أنى ايه ثلث، لا فهذا هو، تحمله ب،ال 
منثُطى الفنل، هذا له يشكر وأف عليه، ساعد وأف الأمر، عل يعاف أف الإسلام 

الزكاة

عنحماله محثل كإنسان ^!١، كان إذا بمر لا فإنه مزدثة ١^ كانت، إذا أثا 
محمس،رجل فجاء الأف، حبمتالئ، ؤإلأ حمي أغطني ونال؛ عرينه، أمثكة ثعحص 



سقضاه1نيضصالإئماسبجض ٣٨٨

مضيما الصدئة من فيعطى مباح، ق مجه شنلحة عرم من اكاف؛ الصرب 
آلغنىنع إليه يديع قلم مسه، ياجة ياخذ لأيه الغز؛ مع ولايعش ^^، 

سمحن(:بماأذ يؤمن لا لاثه التوبة؛ لي ق يدمغ لم تجنه ِفي عرم نإف لكمحر• 
وجهان؛الئوبة ضلائهبم i،jوتجتة• ال 

لثمره.كإعطائه نجاز، لالعصسه، ذمته، يأخدثبمريغ لأيه بمر؛ أحدحا! 
محُلأبجيمئةإلصااا.

مم،متاَلأسي،ظثنىأمحثل وقال:طك.ثو،مح 
 ،)Jأغؤاة؛اوكاة له محل ^١ كان إذا ٥^١، كان إذا إلا الزكاة من لانمه هذا كالأئ

واضحبينهنا والثنيى بحلي، فلا عييا كان إذا وأما لأنمهم. الغاوميرنا من صار لأيه 
ظاهر•

لهامصلحه ^_J، ألن( يشزط العم ولمملحة الم لإصلاح الغارم ٌذا إلف• 
أمؤها.

المزلفوائزط الوفاة، يتطح لا ^١ ٠٥كان إذا إلا لايمر لف الغارم [ ]١ 
غزئهأوكان واجن،، ق وث كان إذا ما فيثمل منصيه، p؛J ق وئ يكوف ألت( 

مباح.ق كان أو نثم،، مق 
زكنهاعليه، واحته ي وهي ا-لإ، قرصه أدى واجن،، ق م؛ الأون: 

واجِح.ل 'غرم هذاعليه• يذر لقصاء ا'سلم، أوكرجل الفريضة. هي 
ولمست(العمز0 ليؤدي مالأ فحمن مى استدال كرجل مسثصح، ق عزم الئازت 

منتج،.ق عزم هذا عليه، واجته 



٢٨٩يةرئبذضاسىصمممإصسمىةر 

عنها،غنى ي هو حاجه واسرى شسا، استداف كزحل مباح، ي غرم ااثالئ،ت 
ذلكؤمن مباح• فهذا مثلا، كزملائه يكوف أف يريد لكثه مستحبه، ولا واجبه وليست، 

عليهقمار سا، اقري الرجل أل قدر لكن به، يستأجر ما عنده يعي، بيئا، يقري أل 
المباح.مم من وهدا ليثه، ومغي فنعطيه غرم، 

لأيهمكئوه؛ ق عرم إذا يعطى اثه المؤJف كلام فظاهئ مكؤو0، ق عن؛ 
•سعصه مي ل

صادي،واثه ثويته، وعلمنا تاب، إذا إلا يعطى لا فإثه منصت، ق عن؛ الخامس; 
صه.

ممرهخمورا وافرى باش~ "والعياد الخمر بئزد_، اظئ رجل ذللث،ت مثاو 
ومضيننطيه فهل هدا، ق سلث، لا غارم هو فهنا كشرة، أموالا يدللث، وعرم يئزتيا، 

ذ;نهُوئاك،مةأولأ؟

ونحنكثير، مال ذمتلث، وق غارم، الأف أنت، نقول; تابج، إذا مطبه نقول; 
هنعطثه.اض، إل فتاب ثتوب، أذ بثرط لكن الركاة، من الدين هال"ا ئقفى أف منتعدوف 

^^لأ:لأنلإيوئنهمحة.

اضة.رك ي الاستمرار عل له نتجا 

لمش،فإننالأنم:إذاأثا 
الدخان،شرب من عليه التي الديون وكل الدح—ان، بثزيسج مبتل رجل مثالة; 



ائضواوهال! حراما، افرى فهذا الدين. موائم يول ما عنده ما فقثر إيه ومال• جاء 
يتوب.أف لا إ عنه ثمفى لا عنى، 

عنه؟و1نضا الرباا إل #أتوب يقول! أن Jمجثد وهل 
الانفكاكؤمبمعب التي الأشساء -هده التتلئ خصوصا لا، الحراب; 

فإلصادي، اثه حتىثنلم ثنتظئ بل نتنا، يقولوا; أذ محرد منهم مبل لا هؤلأء منها، 
دينه.مفي أن حينثغ. الثاجح القول 

وجعالثجل هذا نقوذ■' لكن ■^، jjأ0 عشل لأمه دينه؛ يمفى لا أنه وجه وفته 
عرمالذي حتى ١^٥؛^؛، ق الناس يعصم باق م1زماو( نا ولذنوبه، من يطهر أف بمل 

ي•ثي؛ ل ستدين أف الأيام مى يوم و بمكن اح مل 
عرق غارما يكوف أف بثزط عنه عاجزا كان إذا الدين عن الدين يعفى إدف؛ 

منها.يتوبا بال أولا طالبناْ معميه ل عرم فإل معصيه، 

علينفقه ما يجد أف لاينتطح يعني; شئ، الغارم الرجل هذا أف مدريا ؤإذا 
نعطيه؟هل مثلا الدحار، وهويئزب وكنوة وثراص، طعام من مسه 

فهذامباحة حاجة ق تعهلوثني ما أصرف هال; إذ مصيل; هذا ق الحراب; 
قالدراهم يصرف ما أول، وشتهه الدحان بئري—١ فالمثل ويطلمح، يعطيه أف أما يغطيه• 

ئعينه.ما الدخان، 

ملث،لكن أومر، عارم منشحق ايه ثعرف وأنت، عترمنتقيم، الرجل فإذاكال 



٢٩١بمذماسذصص|سادزثاة( 

يعلالعريم صدمة قإل '، بجنها عاومإلا إلا صمح1 ظ

يعيهلا بأل يعتي جاتر؟ هذا هل وساعدك فأن سث ؤإذا اف، إل فتب ادهب له: 
1^.عر خملناة ^١ إلا سحق مما 

منتجيالرجو لأف بجاتز؛ ليس نقوذ■' ^١^• ليس وربا جائر هذا نقوذ■' ربا 
استحقالاذ هو تاوقرة:آلأآ[ ه ئقآء ثن تهدى أق وقبمكن قالين هك جن 

والنميمة،الغيبه أوكثثر ثوبه مسبلا أو يته حالما مثلا وكويه الزكاة، مى يعطى أف 
مه.قلنا ما فهذاإليه، 

هذاله قلنا إذا اثه ءلمنا إذا والرسه، الإصلاح بايب، من جائز إيه ت نقول وقد 
وجه.له هذا يكون ممد المعصية يرك عل قوثا هذا وصار استقام، الكلام 

التلحصوصا متل، لألأ يرجع؛ ولم ذهب هذا ملث ^١ أيلث، أحثي ولكي 
يمكنلا يالغييه، مبتل الحافيه— افه أل —نالناس تعص أوبالغييه. الثويبط بإمبال مثلا 

نقوذ,'رثإ فهذا منها، مئ أف حدا يقل الاس، يغتاب وهو إلا محلس ق يبلس أف 
وهومحس، لأنه أغطه؛ فهتا يأتقيلم، لذ أنه ظنك، عؤ، أويعلب ثبمى كنغ إذا أغطه 

■االخ^^سه عل حا سسعن لذ 

أعينك،لكذ مستحق، أنت، وافه فلأن، يا ت تقول أف بأس فلا ثرحو كنت، إذا أما 
العموعل عنه، تمئ وأل صنعت،، مما عغهل اطه إل وثتوب، وذه-مذا أل مسك، عل 

طتب. ١٠^٧٥والرأس، 

بؤسيعرف لم مذ أف الصواب؛ ولكن عليه، التينة لاثتعدرإقامه اورم لأف [ ١ ] 
الأف.فيه هو الذي الكان ق ال؟ه بمندثإiاته قد لأنه مؤ يه أل



^قضاماهمهمههالإئماستيءنيل ٢٩٢

ا1لكس_،ادكنداِفي ج منه؛ وأحدها عريمه ^ ولكنه دمع ومحور 

رث؟ئوزة لكنت إذا مئا ولا قه الوثاتق هل قائل: ئال فان 

ببينة؛ليس ويقولث ينوثق فد اليوم الناس حال إل ثظن من نقول! ةالخوابت 
أوأكسْ،منها كمرا ؤيول 7آا، وعئممظ الديون، ق الوثيقة له مح5ثب، الناس مذ كيرا لأف 

•التومحم، الإنسان عل يوجب فهدا النامي، بيا مستجدى يويقة ياق يم 

عارمإيه ت يقول واحد أي نقول؛ بكلامه يأخد أف أرديا إذا هئاهم ا،لولف، لكن 
صدثتالغر_مهلبملأولا؟لأدألميي;تةإل 

للتبء؛قولان— —أي وجهان فيه الؤلم،ت يقول 

قنل:إنئمحل.

يئهم،فالغريم هذا، نظير ونبي مئهم، الغريم لأف يقبل؛ لا إيه ثان؛ ويول 
تأصدئث،وأنا عرينك وأئا أطلبك، ١^ ايع أحدمحات ؤيقول اثنان قى أف يمكن 
سننا.يكوف محصنه والدي 

ثيء.بغل الأموال عل يتحايلول الذين ؛، ٥٤٥١١البلاد ق لابسا يمكن، هذا 
لتصديقحاجه ولا بينة، بلا قبل الدعي صدى طغك عل علب إذا يئنا: كا لكن 

الغريم•
الزلكةيضسدصة:محوزلأئمأل:ذلإ ]ا[لم؛ثزط 

فلاانن.عليه أuد٠ا فإذا _^_، له لكن إذا ولأينا عرييؤ، إل 
ؤيال،زك_اهعثزهآلأف وعندي ;يال، رجلا اناأؤللب ذلك: مئال 



٢٩١٢سءربمبنماسدص^سالزث1ق( 

عترأشياء -jL تشري يدثب وهولم ذمته، إبراء عل حريص والرجل إياها، فأغطتته 
إذالامسا عل؛' وردها زكاق ررحذ له! ملئ ما أنا لأم محور؛ إياها، مأعطاق لازمة، 

عنزة،يطلبه وفلان ريال، آلاف عنزة أطلبه أنا أكوف كأف آح-رووا، غزماء له كان 
فيها.إشكال، ولا واضح هذه فجوار عنزة، يهئلبة والثالث، 

ذمته،إبراء عل حريص الئ■جJ أة مف كنت إذا وردد: فه الذي لكن 
لأتيهازا، 3،  ٧١يردد قد فهدم عيه. ديي بمدر أغطتئه م أنا، إلا أحد يهلثه لأ وانة 

ل.ردها موف الث•جل هدا أف أغرف 
ينذلأ،ييناشوانيينمحكاة.

يهلثةالذي الدين إعطائه 3، ثردذ جعلنا الذي هو وهذا محور، لا هذا يئنا: 
الإراء.عل حيله كك يكوف لأنه الزكاة، محاحن، 

وزضا،وظئأنئ:فدثءلامحضل قالذائل:إذا فان 
قضاءوأييد البتوك سوء واعلم ويدنت،، بت، الأف أنا وقال: وجاء عجر، لكثه الوفا؟، 

 ١^، ٥^١ J١^؟عنه وردأنثن
لا؛عرفووالناس من كثتزا -لأ0 -اب ١^ أف هيما إذا أنا شلث، لا فالخوان،: 

جواز3، ثل—، فلا حقيمه الدءوة~ وسائل فيها لاثتتنر بلاد 3، لاميا حرام، البنوك أف 
المال.هورأس الذي الدين قضاء 

عنهمضى أف دآس لا ألما، عثز امئ عليه ^٠، ٥١جعلها آلافج، عنزة ٠^: 
يخق؛ه يألالنثزة؛ 



سقضاه1ششصالإئماسبجينل ٢٩٤

ى،؟مضيه هل الزائد لكن 

فهلعليه، عصبا -يا يطالبه موف البئلث، صاجب لأف منكل؛ هدا الخواب،! 
لماحس،تقول أف لك الخرام والثيء اياح، الثيء ننيك نحن والنب أونقول• نعيه 

ك؟ل>ض:ولأخقكوتينأز 
افرلأف ء؛زئ؛ فائه علمه بدون وأءهل١ه المدين غريم إل يهب اف الإنأف لو 

حكاهعئزئ، لا فائه الركاة من دينه وقفؤ ثركة، له وليس ميتا كان الغاوم لوأف 
لوجها فيه أف حممه لكن محزئ، لا أثه إحماعا تؤا١''ا بن وأبوعثي• التررا' عي• ابن 

وعلعلميه اممه صل اي لأ0 الأجزاء؛ عدم والؤاجح '، اثه أحمد! الإمام مدهب 
الزكاة،مى يوفيه ولا وفاء له ليمن يموت الميت وكان عنده، الزكاة كانت وملم آله 
الزكاة.مى يدير ولا أهله، ملوب اثكنزت ولؤ عليه، الصلاة رك إل يعمي بل، 

تكانعليه- الذي الدين -وأعني فيه الزكاة دمع محور المثت دين ولوكان 
عليهاينه فتح ولثا عليه. ؤيصل عنه، يدمع با•قلق ا،قلق أزم ءفيهالألأْأمُ الثسول 

علميهم.ويصل الأموات عن الديوف يمضى، صار والغانم عنده المال وكثز 
عريموله ريال، آلاف عثزة مثلازكاته ان إنالزكاة! بك عريته لوأيزأالإنسان 

)ا(الأسدلكر)مآ/مآاآآ(.

(.٢٤٣والإنصاف)٣; ٨(، ٠ / Y٥اشاوى)محموع انظر: )٣( 



٢٩٥بمبذماسداظبجممضاله«اسمة1ة( 

إداالديوان ق مأ حى لا الدين العزاة وهم افه، نبتل ل الثاعت الصنما 
ثإيامتهم،طوقهم ممة من لعنوهم، إلته ئاجوف قدوما بملوف عروا، نشطوا 
لكيواإف وحمولتهلم الثايش، يعطوو، وما هنساو1، كائوا إذ والختل الئلاح وثمن 

امح؛اا'•مدركنايته؛_ يأخد لأنك 

الزكاةمن ونواها عنك عمون إل فلأن يا وقالت ريال، آلاف بعثزة مدين صعيف 
الرديءبمنزلة الدين أف ذلك ووجه نولع، بلا زِمهءت ' الإ»<لأمر شيخ قال عئزئ• لا 
وصزما،كزعا ثئك كعا فيه مصنف يدك الذي ااال لأف النتا؛ عن الركاة حراج إل 

لولا يوق أذ يرجى لا صاحتث يكوف قد الدين كيلك، ليس والدين ثيء، كل 
ك،افيه يتصئف1، أذ ان للأنيمكن لا وأيصا كاكالف، هذا فيكوذ البعيد، الثمل 
اجزهتئعله أذ ولوأراد صح، ما أحد عل يبيعه أذ لوأراد بيده، الذي المال ق و؛3ت-ئفث 

منأغطه نقول: بل الزكاة، من القمم الغريم إبراء محزئ لا فلذك صح، ما كن تي 
ع؛تك.أغطى شاء وإذ أزئاك نآء إذ زكاتك 

الزكاة،من لالمجاهدين ملاحا ثشري أذ محور لا اثه المؤلم، أفادنا ا ١ ] 
الأملحهيشري أذ محور اثه والصواب: ملاحا، افر ونقول: المجاهد، يعطي لكن 

إياها.ونعطيهلم افه، بيل سق 

إلنئُوثا اكزا ؤإذا العارثؤ ميل عل أم اشللث، سيل عل لكذ 
الال؟

:ا(الأمحاراتاس)0/سم.



حنبلاحعدبق الإمام مإ،مه الك1هم على امطيق  ٢٩٦

وفيالإJواوان؛
الإسلام،حجه به ثلج ما الصدهة من معطى اممه، سبل هومذ إ-حدامحات 

هأرادتاممه، سبل آهِو، ثاهه جذل رجلا ررأف روي ئ الممر؛ نع فيها يعينه أو 
داودابو رواه اف® نبيل مذ ابثأ يإل رءاريها ه؛ اللمي لها ممال اجج، اصاته 

لنحوه.

زلأكاشزث، بماظ ة أطيق ائب!؛١ ته اة ذلك؛ محرز لا ثاكاتت: 
ا.لإةد،ق1لمبمئغيويجهم،ئلأغاءةبجإلإبم 

القوا"•إلتمنح 

ميلُؤو؛ز_إ ت موله عموم لأف اشليك؛ سبيل عل الأول، الأمرب ابواب• 
منهااسهوا إذا فاقم الأسلحه لهم اسريث، إذا ت يمال أف وعقمل هدا، يشمل ه آهه 

يمح،لا والزصv نقف، كأبا صازث لهم اشئنائا إذا لأنا ١^؛ ين آل ؛زأويا 
عام.وجه عل كان إذا 

الفشرإو نقووت لأننا الزكاة؛ مى مرصه ج الفشر يعطى لا اثة الصحيح [ ١ ] 
وهداالأستهلاءة، الوجونم،! ثزط من إذ محزض؛ عليه مليس به ما عنده يكذ لم إذا 

حشلأنه تمائا؛ ١^ كثج الفريضة عل لأ:نيئ الذي الفشر فثغ بئنثطح، ليس 
مند لأ أنث شك لأ فإنه ا،لؤلف، ساقه الدي ١^ ضخ فإJ _، نجن، لم الأف 

الحديث،،عليه ذل ما فالقول صح إذ لكن صحته، ل سئ لا الحديث، لكن به، القول 
إيهله: يمال بل الزكاة، من حجه لمرض الفشر اذ الإنيعطى لا فإيه يصح لم وإذ 

العامة.عل اممه واحمد ،، iiJLpمرض لا 



٢٩٧^^ةرئبذماسدالأبجممضإٌ«(الزىة( 

راتبعنده مثلا وعاتك، لنمسه يكفيه ما عنده ان إنصورتيا؛ ألأ موهده 
لكنهبحاجة، وليس الأف، ثلاثه ثهر كل عائاته وعل علمسه ينفق وهر الأف، ثلاثة 

آلاف،خمنه الفريضة به ؤج ما ينطه ينش® الإده يةوو،ت مذ يول عل الفريضة، يود لم 
ثكفيه.١^۶٠( آلاف، أوعثزة 

عنالخدين، يصح لم ما هوالصحيح المول وهدا ننطيه، لا الثاررت القول وعل 
كلام.فلا صح فإذ اممه.، رمول 

العلم؟هه اف4ِ سيل ي بالمجاهدين ثلثق هل قائل: قال فإن 
قادرإنسان يهمغ إذا وقالوا• بالجاهي'يذ، ١^١؛ يعص ألخمهم ينم، فالخوامح—،ت 

مذننطيه، جلدا ^٧١ كان ؤإذ الزكاة، مذ ننطيه فإثنا العلم لطلسر «سا افكث-عل 
^مجمادفيصاضِ؛إدإنالأيذ

يأزتأأكشا ؤثأتا أرمLثا تعال! اطه قال كإ والثم،، بالعلم قام الإسلامي 
ومننئثي.يد موبأس آثديي- محأزلثا أكلمي آلناش ِيمؤم وآلمثراث م،ي،رآوئنب 

ظهوري قرينان أى عل يدل الكتسؤ بإنزال الحديد إئرال فمرن [ لالحانبم٥٢لاقايزه 
دينافِميةل.

الإنسانيتهلح الئك.سءتا، عل قادرون علم طله وجد إدا إه فنقول* هدا وعل 
مذينطيه فهل العلم، لطل-إ يمغ أل يريد لكذ حنائه، به تقوم ما ونجئل ينمل أل 

الزكاةثوغس،الخلم؟

ثنم،الجوابؤ* 



سقضاه1همهمه4الإئماسيضل ٢٩٨

البماثِفيبجْ،هُ ؛^، ٣١اكافث زص المل. ائن الثامن: اشممن 
^؛١^دنا 

وابمها١^^،، النيل لأف نبتل؛ بابن ملتس ش ثى بلم امحئ مأثا 
ام.لإلنلأوُ-محابجا،ثاكالأوشمبمانج، 

هلا.ؤإلأ لثمره، أعطل ا صت هدا كال 

العلم؟طثه النى:رائثا ست محا الزكاة من نشري وهل 
أفبجور فنعم أنلحه تثري أف يجور بأيه المول عل الجواب• 

أفيجور فلا أنيحه حا نثري أف يجور لا إية داكا; ^١ أئا العالم. لطثه محا سري 
٠كتبا تها نسارى 

موص:شثلإعطاء باك قائل;قال فإذ 
وهذيلأالحدث لسماع ممءا كان أئه ْع ظ^بمثئ هريرْ أب حال أقول: افكسّ-ا، عل 

بنال1وب عند أوأعش أعطاه، ه البل أف يدكر ولم ٥^^١، جندا وكان أيقا، شرا وكان 
الوسط؟أويوف وسطا كاث حالهلم أف ح عمت، بى اممب عمرووعبد 

الذيوالثيء ورمقوا، الركاة مى أعطاهم اللمي يكون ئد لأثيري فالجواب؛ 
هذْفيه ثدحل عام ثيء عندثا دام ما الاستدلال، ق يدخل أف يمكن لا احتيال فيه 

يرد.لم الصحابة عهد ق يقع لم أثه واحتيال به، الصوره 
له،ئلازأ زف ل وهو الأف إل للميل ئلازم لأنه سل؛ ابن نص ء ١ ت 
فيئونثوائاء البحار عل تكوف داؤا اص، انن اص ه تم كيا سيل، ابن فنم 

طراثاع.



 Lu٢٩٩الآس1ماايديذتدفوإريه«االرثان( ذم باب ؛؛؛

وجهم،عل به؟ يرجع ما التوبة بغد إلتؤ يدمع مهل لمنصية نمرْ ومذكاف 
يذوناقثنضممحةا١ا

قفل

التألمث،به محثل ما عل الزكه رلأ اجزته، عل العامل ولا شهنا، ما عل 
^^^ع،ثلأالغازىثلنائاغ1يِهم،

^1.أذمي ص با:ئة، الدئع لأف ^:^، نا م اليل انن زلا 
...................• هئنا؛ إليه المقردئ كالعارم نسان واحد اجثحِفى ؤإن 

قلالطريق أثناء ق وجدناه مثلا ان إنأول• باب ثن عنه يدي يدا لكذ -ا ١ ت 
ثصخناه:هذا يريد أئن علننا ٥^١ م!، بلد ق ^٠٤ متعه لثثح ياممب- "والماد نام 

الاذبلد>ي، إل به ٌّيٌأرجع مهم، ما الأف والألب مقال• بجور، ولا حرام همذا النت، ايث، 
الزكاة؟مى ثنيه فهل ماو، عئدي ليس لكذ نارجع، الألب، إل محت 

لأثهالمعصية؛ مى تاب إذا الرجل ألة ممذ اول هذ«ا ثنيه، لتم، ابواب 

ظناأحدها من حكلم وما الزواج؟ أراد لذ الركاة دمحع يجور هل مائل؛ مال، فإذ 
له؟تصزف أذ تحوز أقها منه 

أعظممى هذه باس، فلا مهر عنده وليس للرواج محتاجا كان إذا فالخواب؛ 
الخاجالتا.



^قضاهاهمهمصالإuم١جمدبجءنبل

قفل

^ا،َلأيجعمحاتي:..............ث1نط:أخئولأخدا 

بمدرإلأ إليهم يدمع لا للرلكة المسشحمول هزلاع صحيح، الوثنن هال، ما [ ١ ] 
الفقم،نعطي ما حد لآتئآ؛ئق \,لأف سن لم لكذ ينيه• ما نعطيه مثلا فالفقيث الحاجة، 

الزكاةلأل يالثاه؛ وحصرها سك وعائلته،لدة تقنيه ما شر وقالوا! الفقهاء ت، وقد 
المؤلم،قال كإ محرم' أول ل يدمعوثا أذ يعتادوف الناس كان إذا لاميإ سنه، كل تجب 

متصل.ثم منه إل وعاظلته يكفيه ما مثلا فيعطى تقدم، فيإ 

تلالهراتثه موظفح زجل السالة؛ هده ق ممقيله يمكن ما أمرب أف لأوت وقد 
هانمأزبمضن٦كا.آلاف، 

-٦١،سكث—_، محارة مثلا له وليس موظم،، عتو هو يعني مال، عنده ليس من أما 
سك؛لمدة ؟قفي هدا تقول• أف لاثسظح الحميمة ق فهدا عماراُت،، إجارة ولا راتب ولا 
لأكنألفت، نه شهر كل أْلما، عثز ١^١ ٠^ عدم فيكوف الأمحار، ريادة يعشه قد لأيه 

ألمتن.مهر كل محتاج وصار الأسعار، راذيت، 

عثرةعنده إنسان نقول! نمثل، أف بأس ولا يكرما، ما مثال أمرب نمول! لهدا 
العثرةلأف نعطيه؛ ما هذا نقول! سك، ثتقفيه،لدة صندؤقه، ق موجودة الأف آلاف، 
ئلنا!١^^، ريي ربإ علاج، إل أحتاج مزض عل عيدمثج ربإ قال! فإذا سك، لدة وكفيه 

الإشكال.وائثهى أعطناه، الحاجه جاءُت، إذا الحال اوه هق 



سةربمسذماسدصممماصهمىة(

و\لؤئو؛,والعاملول واثناكين الممزاء 
الثبيل،وابن والعزاْ والعارموف الئماب مزاع_ى، أحدا يأحدوو وأربعه 

انرجعثبجمااُ•و1لأ لة، محإأحدوا صرموْ إف 

ظوو4ُزكخاجمافيص]ا[ءؤلأءالأنطالوين:محأخدا 
أيهعل بناء ويال، آلاف عنزة ءقيرثا أءط؛نا فلوأس! أ•حازوا، ما يئدو0 لا فإتيم الثئه 
عشراتونلك الثنه، أثناء ق أغنام اممه إف ثإ سنه، لمدة محفيه ريال آلاف وعثرة شر، 

وآكلمثثوأكسنكذا محثرآ؛ آلصديث وئمأ 0نلثقةا.' لأثه أعءليتا٥؛ ما يزد فلا الآلأف، 
•٦[.زاكوة: قوؤلإه ؤألثوقت عثتا 

قال\م ك ما ذم، فلع ذتئ، لكفؤ ١^ أغْوا فنوأنتا ص وأئا 
منه.أنرئ وفد ١^^؛، لمصاء أءهلينا٥ [دمنا لودها؛ لا إن ١^١^ 

الفقر——مس محاج لكنه ايزأتلث، إق عرينهI وقال الدين لمصاء أعهليناه ولو 
ألمجب، ١^؛^؛، به يمفى اله عل أحد0 لأثه ممره؛ ل أحده ما يصرفن أل محور فلا 

الدينمى لا إق الزكاْت أءهلاه للذي يمول أف بأس لا لكن هدا، ق بمرية 
عنالدين بمفي الأسان أحيايا لأيه للث،؛ حده يقوو،ت أف له حينثد شر، محاج ولكني 

وكنأئندة، ممزا كان إذ ت ولا  jaiجاةة ]^١ لأن لافضر، بميه ولا ^ ١١
١^^>!؛.من طلتما ا حث وصار ذمته، أبزانا دينه محصنتا إذا 

إذاالفشر أف ي لأنه امح-تة، دفع عن اش قفاة الإنس|ن بماز ما ٥^١ 
دثنةمضتا \ذ\ تكن فيه، ال؛مزمحن نجن لأ ^١- لا م، كان إذا -ولأي1ا الأ أغطئ 
به.١^٤ 



سقضاه1هممصاسمماسبجصبل

ئرثؤ،مصا؛ بمن العاوم نع أو كتايه، أداء س ثيء اقكاس لإ مصل و1ل 
منهم،انرجع بلد؛ إل وصوله الئبيJبم ابن أونع عروْ، بمد العازي مع أن 

ردوْ•امحع عن انثئنوا نإن 
لأنالألج]يمحلإتحبج

ئد١^، ثثثِفي ١^، فثن إذا ١^: زئاو 
•لسسده فهو 

والوثن؛يلإصلاح والعاوم والعامل العازي الغز؛ مع يأحدوف وأوبمه 
هم،زشاينىالأممنللأم:اخاووذ 

المحلابن أف إلا متهم، دلك ماعي ياجتهم، ياحدوذ لأنم الثمر؛ مغ إلا 
ئهوعليه، ممدوو عم لأيه بلده؛ مالِفي له كاف نإف مكانه، حاجتهِفى تذبّ 

كاأعاJوم.

فيهلأف الإمتحمايى؛ ظاهره كاف ^١ ركام اما الأحد إعلام يخشحب ولا 
قل.كنز 

أغاJمه،امت>ماقه ي شك محإل يخلمة. لا نجي• بما، يّلعه ولم أحمد• ماله 

فه

هذهمزت لا محرم، لا للركاة أهل الرجل أف علمش إذا يعي• صحيح، هل"ا [ ١ ل 
مكثسس،.ولالثوي لض، ولايل زكاه هن-ْ مول،• فاحثره، نهكث ؤإف زكاه. 

فإذاقال:وليسظنيلمحزمحمح؟



سم)ئبذماسمسمحترم|كبماهمىة(

عثرأية عرك فإن صرصادق، أية دمء1إ لم ما هولة يمل ثمم، ت الحراب 
الظن،غثة ؤتقفي ؤن، حش ^ ئامل، تزف لم ؤإف تمل، فلا 

عنك.أجزأت أنبها من ليس أية لك ؤئ تإ الزكاة، أنل مذ امة ثظن إليه فلوديعث، 
MUM



سه
بابخ،لإغردلإامكاةإث

 —L * 1* ثأ

لألخ]تيِوض؛كنوتيه:
يبمنم اiنلم، عق يب مناناْ  t^S/jسزائهلم« و مرد مذأعسابجم رريوحد 

Jأكافرلكلقمةا١'.

مهوعنينسيم عق ممتئ لثْ، ؟كون بملأْ ما لأو الملوك؛ اكاف• 
)غناه.

ُوأنخ\يج\وج.واو:
-عبأعطواونواء محمد،ا وم لمحثد محل لا ؤإثبما الناس، أوناح الصدمه ررإيإ 
سمىثاق، ضئإ  oSjاو، لعئوم أوثنئوة؛ احن من 

ا:لإص

للتأض.كان ^^١ ١٣^اتكهم>عسإطاء ]ا[إذن:
فإيمواحتاحوا احل ئنرا إذا إتجم زحمذآثق: الإسلام شيح وقال ]٢[ 

حاجمي.بمثننم؛ثلأدِسني 
الناس((اأاأذنخ ا)إنةاهل هئآبممُ: السؤل نول إل ظ-ننا إذا لكن 

اس)ه/ص(.)؛(الاخيارات 
(،١٦٧)/ ٠٧٢)ريم الصددن، عل الني اسماوأل ترك باب الزكاة، كتاب لم: مأحرجه )٢( 

رجؤبمثمحا.عدالهللببنريعة حديث، من 



أس(اJوكLة دعو3دهع لإ ض باب هتاب 

راَع،أبو روى ة حكمهم؛ نحآكمهم وهم مواليهمت الرابع؛ 
زاؤع؛لأف مماو الحذؤؤ، عل محزوم بني مذ رجلا بعث اممب. رنوو أف 

لنامحل لأ ررإدا ت مماو متألة البي. إل يايطأؤ، منها، مبميب كيإ اصحيى 
بمذيريهؤاقم صجح• وهداحديث مذأشهم٠٠ مواوالموم محإف الصدهه، 

هاشم.كأي الصدهة عليه يحرم يالئعصسسأ، بنوهاشم 
روايتان؛وو،ماهم، 

يلحقملأ بتوهاشم، وهم محمد، يال اختص الغ لأف لهم؛ محل إحداجمات 
ْمبَْ ْ ١٦•^

ء-ي القب وبنو هاشم بنو ررإى :ؤ الثئ كون عيهم؛ عوم والثايئ؛ 
الثحاري...................................أحزجه أصابعه،؛ بئ وسثك واحد؛؛، 

ودمع\ة0]\ةهب أن إل  Ijjlajؤإذا يعطوا، أولا ا-ئس من يعطوا أف تئ مري لا هلتات 
ثنوهزلاع الزكاة ين إلا يتذنوف لا ازز كان إذا نفثل؟ ماذا واجي أئن كثاتهي 

جوعا؟يموتنوف هل الماو بيت مذ ثيء لهم وليس الهت، آل 
افُأحدامذوإثاأذهدي اكاز، أفتكففوا وإثا يوئا همإثاأذ:ئوتوا 

أولا.لهم محل هل حلاف، فيها أيصا التطؤع صدمه أف عل صدمه الناس،نجمز 
وعطساجوعا يموتور٠ هزلا؛ نرى كوسا لاثه هوالأمزب؛ الشخ ذكر وما 

اقصثذ لهم لهن أقم ْع الهج،، آل من أنتم ونقول؛ تحيهم ولا وحرا وبردا 
يتصدقلا أو عليهم يتصدق ومد الصدمة مذ حدوا نقول! أو يطر، فيه هالا ثيء، 

عليهم•



اسقضاه1نيمصالإئماسبجضل

ا.هاثما مأئسهواثي امحى خمس مى ؤاغمبمشحموف 
>>لأطمسذي؛كنواتيه:

ررلأنحلالصدةلئدلالذيبرةندي"محقاهفدلايمويمكيب"وموله؛ 
٠ح^سري وهدا 

ووابمان؛صابطه ول 

بماةةأنشأنأخنة1نم.
وثنوبمولكثم »ج قخئصمُ ١^،  Jyوأي لهم، محل أي الظاهئ ا ١ ل 
يقولولهذا هاشم؛ بني ناصروا المطلس، بني لأف امحن؛ ق هذا واحد® ء مي الشتر 

المثّهووةتقصيدته ق أبوطالب 

عاجلافترآجورآ؛ثؤ صوبه ومزيلا عناعندثنى اف جرى 

اهس،معهم امحشحموا فلذلكر والد3اع، ١^،^؛ ق معهم فكانوا الشتر بتو أما 
منها.يأحاووا أف ولهم فلا، الزكاة أما واحدا. ثبئا وصاروا 

نج،ثى وليسوا الصدمة، يأحدوا؛_ ألا أبماءْ الرجل أوصى إذا قائل؛ قال فإل 
تنمذ؟وصثة هذه إل ت نقول هل هاشم. 

إذايآحلوا أف ولهم محمد، آل من وليس ماثر، الرجل هذا كمذ، لا فالخوابرت 
وصثه.ثتفيذ عليهم نجب ولا الركاة، أهل من كانوا 

من٣(،  ١٤٠)رنم للإمام، الخمس أن عل الءليل ومن بابر الخمس، كتابر اJخارىت أحرجه ( ر١ 
رْ؛هءنئ.مهلعم بن جبيّ حدينر 

)أ(انغلر:سرةابنهشام)ا/أ؟؟(.



اة)بممحلأسوندضامك1ةس(ممبالذد

كررهحئت ةسصهث حديث البذ.ِق لمول جهاب؛ وابن اُئايب ابو اخاوها 
حصووإل اثنألة مدإباحه •ءتس« من أوسدادا عيش مى قواما يصيب حر ادت<أله 

عدمها.مع وتوحد بالكمايه، ثدهب وهي ا-قاحة، صد الغنى زلاثأ الكماية، 
ووىلها الدم،؛ مى أوقيمتها يومنا خمتبخن أوملك، الكماية، انه واكاتةت 

يوممنألته جاءيتؤ يئسه ما وله سأل ررش اممه رسول، محات، دال1 منعود ابن 
هاز،تالغز؟ ما اطه رسول( يا مميل؛ وجهه؛*، أو'اكدوحاِفي أوحدوما خموما القيامة 

حنن.حديث، هدا اليمدي: قاو الدهّبإ« من أوقيمتها يرجئا ررحمئورا 
حمسان،ع؛اله من واحد لقل يأحد أي( مله عتال ثه ، jlSإل"الئوايةأ هذه معل 

رواة^سمالأفورصخارلُالأخد، 
واحدة.

^^١.وحوثا عثه كماسها لأف عقيه؛ مهل عي زوج للمرأة كاف ؤإدا 
^سءفلااممالآظيناؤكاة.

الممر،وجود له وجوبثنا مى قتلرم بممرة، مئروط للنممة استحماهه لأل 
ا.عترهال بخلاف والواساة الصلة بطريق وحوتيا وِلأر؛ الروجة، ممة يخلأف، 

هوالقريب.فالنمس_ا قريبه، عل بمي ء ت١ 

هداق ؤيكون يعطيه، ولا ااأءطني،ا ممته؛ ثلزمه لذ يمول رب،ا ا أيمهولاثه ]٢[ 
متيخمممدة لت، أثا ان الصم ٠ شه، ما الآكاة م'. فثعط, ,، حجاو لمله كنث 



اسقضاه1هميصالإئماسبجص

سم1ووا،ؤإل وأولاده ^١، نإل ووالديه كزوجته مويته! يلزمة مذ الثادس! 
مح؛لآنوئنيابم(بممةذ

مسه.إل صنمها هكانه مسه، 

ووايتان؛مه عئودي ع؛و مذيرثة وق 

ذ;لأقز]اومة:مآا.-ثن ويت أس 
مإلكالأحاوسا، إليه، الدم مجاو ثه، ثهادثه ثمل حأ لأثه محوو؛ واكاتهت 

شحصانكان وإل إلته. الدمع جاز الأرحام دوي اومذ ميزاته، عذ محجوبا كاف 
زكاتهدم ه1أمزروثا أحيها ابن نع كالعمة الأحر دول صاحبه أحدمحا يرث 

الروايتان•مورئيه إل ولكيه الوارث دم وق يرثه• لا لامه الوارث؛ إل 
رواه؛عل روجها؟ إل ركابما دم للمزأْ وهل 

زيالتنه، تكفيه إتجا وملنا: كثيرة، أموال هدم كان إذا الاتساق مائل: قال فإذا 
إنفاق،أوماكذمح،.إل أومحاج لأمكه،ثىئ1خئوُشآ، 

وئناوق اكتساب،، ؤإما أجز؛ ؤإما صناعه إما لآءهالدثأ الزلن قال ك،ا فيقال 
الثزق ونممثة رال، ألفا وظيفثة النيل هدا أف قدزتا فإذا الوظيفه، الغالك، ق هدا 
ئدزفإذ ألفا، ثثر اثنا فبمر ألفا، ئثز ام محتاج فها يال، آلاف ئلأة عياله عل 

فهوثيء عنده وزاد زحمت ا،لوثه أ0 ميز ؤإل يعش؛، أكم واحتاج زاديت،، ا،لوئه أف 
منتقزا.ملكا يعش، ما ينللث، الفقير لأ0 له؛ 



اءابمبنيلإيأءزدمامىة|س(سمد

سننئود: \لي \دؤ وئب  Jliه \خأ لأن محوز؛ أس 
ممتةيلرمها لا اشح1وي، أحرجه علتهم« به صدفت ثن أحي وولدك 

وبثطهاعلنه، ممتها وؤجومس، يدئعها}!نه؛ ستؤع لأي محور؛ لا واكاته: 
لكلزودااُ.محزدمحئهاؤته مأ عاد0، مانؤ ِفي 

سكان إذا م تصة عل فيه المدان يقاو: أن ينبغي ١^ ١^ ٥^١ ا ١ ] 
وعلمحزئ، قإف، بدلك ة لائظ لا ك1ن ؤإذا نحزئ، لا فان4ُ بدلك ح يخفظ أقاربه إل 

أذيلرمه لا لأيه باس؛ فلا أوزوجه أوزوجته أوا؛نه لأبيه عرم ق الزكا0 أدى فلو هذا 
عنهمالركاة ويقع الديون لقضاء محاجوو وهم يلرمة لا كان فإذا عنهم، الدين يعفي 

الزكامدمع يم ثيء عندهم وليس عليهم الأنماى نجب هولا؛ لكن إذا أما حرج' فلا 
افالأنهل الأقارنم،: مسألة ق المدان فيكوف تحل، فلا الدمع ٠^١ ماله رم ^١ إليهم 

أذممقهضث4ُلأ:يئه 
أوامممة.الدين مماء ق الزكاة يدثعإليهم أذ له فحتنئد ديثهم أويقفي عليهم 

ولدولها زكاه، وفيه إليه، وتحتاج يتممؤله، حلمآ عندها أف مثلا ولنئرض 
هداإلا عندها ليس علميه، سقى أذ يلزمها لا لاثه يعم؛ الرلكة؟ هلْ ينطية أف أبجور فقثر، 
الزكاة.من تنطثه أذ فلها علميها، واحته ليست، فقمته لنفسها، تحتاجه الذي اما 

كانؤإذ ئيغ، مالة يزمئ مريه إل دسها إذا الإنساو كان إذا إذن: فالئابظ 
كايت،إذا لشمه بملمير أف محور فلا الإنفاق عل مائنا كان فإذا فلألأّز، مالة لاثزمز 

وقضاةالئينلأ:مح؛ه.ذوظإع 



اسقضاه1نيمصالإداسبجىبو ٤١٠

إذاروجها إل الركام ثدمع أف لها الروجه حتى والروجة الروج بئن يرث، ولا 
يثوديم تحيه وكنrا حال، إكل روجها عل تممي أف يلزمها لا الزوجه لأف صرا؛ كاف 

عليها.ينفى بأف الروغ يطالب موف لأما يضر؛ لا منه مصلحه إليها 
زكاه،له كانت والأب واقم، بيته ق أبيه عن وامممل الولد، كتر قائل؛ قال فاذ 

عيه؟ي-فرا أف نجب أو له نجرجها فهل 
thuمحدْ الأب كان لو أثا بمتْليع، كان إذا عليه ممق أذ ثمث فالحواب 

منليس لأمه ولوانقل، زكاته من أفممه فله الابن هذا عن؛ أفممق يسمملع ولا 
ينتقل.لا أف الإنفاق وجويت، ثزط 

آلهوعل عله اممه صل البل شن، إل شث، القائل بض قائل: قال فان 
يملهم تجور لا أنجا ينلئوا ولم جهل عل الزكاة أحدوا إذا هؤلاء مثل فهل وملم، 

أحدوا؟ما يضمنوف هل لهم نخع 
محوزأنه نرى ظلدى قث\% كانوا فإذا ١؟)؛، م ثوخد ^٠ ه يألولا: فالخواب،: 

فيه.إشكال لا \لإ'6 هذا فعل الزكاة، لهم 
ولوسننأحدوا ما مطلما الزكام قم محل لا وهوائه الثاق القول عل أما 

،.ضعيفقول لكنه كئثرة، 

الصدقة؟أومى الركاة مى أهدم أل يأف للأحد يلزم هل قائل: قال فاو 
ظنلم الزكاة منأهل ؟كن لم ^١ الزكاة، أخل من كان لأثلزئئإذا فالخواب 

قينأل.الزكاة أهل من أيه الدائ 



٤١١اة)بمبضلإيهوزدمامك1ةإس( ه1باوزد

نحل

ا.ائثتو>وئل الصدهه عي حرمت إيإ وهاو،ت والدينه، متكه يئ ممايات من 

أوثاخهئ )رإيإ ت عكه\ئوْؤئمُ الرسول يمول لذلك ينتدل أف ؤيمكن ا ١ ] 
صدمةأمولهم يى ^•»،J تعال؛ قال كإ الواجمة، الصدقة ق النقل—ث لأف الناساا 
إثهيقول! العلياء من وممر هذا، من يؤخذ قد يعني! [ ١ ]التوإةتّا٠ ه ها وتعؤم ئطه-رهم 
الأماوويصهينلإرى؛ءوهذاائيولأص، لهم لامحو 

واضح،قالأمؤ يصح لم ؤإذ العلياء، من ي كرأي فهورأي صح فإن صحته، ل أولا 
يئ5ويا،لا لأبجم وثخوثا، الئقا:ات من الشزب من ينئوف لا هؤلاء أف عل 

فهوؤيمئي، الناس يئزب كيا فهويئزب هذا أما يملكوما، الش الصدقة والقصود 
•يتملكها ولم بيا قص لم 

هذامثل فإف الثت(« ( jT•ثل ئئ>ت4 اثئئع صدقه ررإف محا! لو حتى يعني؛ 
>هم؛وذمح،لأهملأ:ج5ووه/

فأيالصاJقه، لهر الأه هزض ١^؛، المانيه الأصناف ^^١ أننا سق فيعا ١^ من 
إوه«الزكاة دمع نجزئ ررلأ الئياتة-! الأصناف -وهومن محص عن يقول إنسان 

يجوزلا والوالدة إليه الزكاة يقع يجوز لا الوالد قال! إذا نمثلأ! الدلل. علك نقول! 

(،١  ٦٧/ ا  ٠٧٢)رنم الصدقة، عل المي آلط اسمال( ترك باب الزكاة، كتاب لم! مأحرجه )١( 
يمحئبمة.ربيعة بن المطلب عبد حديث من 

)!أ(أحرجهالهفىفياضامى)يمآم.



^قضاه1يهمه4اسمماستيضل ٤١٢

ضيقةلأي زالأدور؛ الفقراء بم:ا من الأظ القزثى ذوي 
وجهان•الكماوة من أحدهم زق دطوغ:آا• 

الؤى.لإل أظهر، والأول ا"قم• لعموم القلئع؛ صدقة من معهم وعنه: 
إليهم.المعزوف اصطناغ ومحور صحيح. حديث صدقه(( معزوف ))'كل داوأ

له;نقوو الثإنه، الأوصاف من بواحل. ايصف ص وهو محور، لا وكدا محور، لا والأخ 
سالأول،ساهوالأذو.

^١^١١^، سأندلإزلكمحإلوسفيمحاء 
عندهلكن أبيه، عل يتقى أف يسمملح لا قليل ماله لأف عليه؛ ينفى أف يسمملح لا كان 

لوأعطاهكان إذا بإ فالعمتْ الدين. قضاء ق ؟كن لم ؤإف حتى يعطى شر وأبوه زكاه 
واضح:هدا ق والدليل اعزيوها، القاعده هده عليهم. الزكاة ق ماله ءلوفسه لزم 

ؤإشألقث.ئقِصه.

منتحى؛كتاُساشر هدا هوأدرى، له: نقول وهوشر، أباك تعط لا قال: فإذا 
اش،وهاللمجؤا.
هياف، آل عل ١^ وأن الظاه_ئ، هو ا،لؤلن قاله U أن نتق وتئ؛١ 

أملميذ ؤ-ْئ ءغ؛ثل: اممه وقال الناس(( أونناح هل ررإيإ لموله. المزوصة؛ الصدقه 
بمأيرسوف يه يطهز الذي الماء أف فمعلوم يهلمهز الصدقه ت ك! فاذا ه قؤفبئز صدقه 

مزالزتخ.

صدقهإلأ الثت، آل عل محزم لا أثه السأله: هده ق ١^١■^ ءالقول هدا وعل 
بأس.فلا ائاقلة أما شل، الفريضة 



٤١٢هابسءربممحلأسو0ضهمةاقإس( 

لعييالصدله نحل ررلأ قال؛ انه البن عن سعيد، ابو وووى 
ٌأومومبم

العي١٠إل النكثن هأهدى المنكثن عل هتئدى منك؛ن جار له كاو لرجل أو 
رواْأبوداود•

البتلأف خلثه؛ اقاثمئ نحيى.^^5إل مما \صو ورتخذى 
مممقمحلها(٠ ولع_ت ئد راإةبما وض.' دري_نه، عل يه تحدى مما أكل صإآق،يوتؤ 

١١١^.

اكانهدا كان ؤإل بحق، ع—رْ إل يدمعه أف قله بحق مالأ أحد من كل [ ١ ] 
التط_وعصدمه ته محل لأ ذ\ذؤإ. ، أحدهالذي بالس_ا يأخده أف محل لأ 

أحدتت1ثريره لأف ٢؛ ثريرْر إل بذلت التي ١^•؛؛ مى اكل يكنه الواح؛ه، الصدمه ولأ 
بريرةأحدئه الذي بالست، لوأحذها الث>أمول أف هع ئحق، النمول أحذها م بحق، 

لممحلله•
لكاقحل بحق آحز إل دمنه ثم أحدمالأبحق، نس أف مقيده! هاعده هذه لكي 

محل.لم الأول بالست، لوأحده الثاق كان ؤإن 
المؤلفيكنه الذي الثاق الوجه يعني عندي، ثيء فته الكماوة مى أحذه وأما 

أم'—،الركاة إل فهي المدقه، ئشبه واجبه الكماره لأن الصوايتج؛ إل أهرب، يكون قد 
القدم.من 

الزكاة،كتاب، لم؛ وه(، ١٤٩٥رثم)الصدقة، نحولت إذا باب الزكاة، ئاب البخاري; أحرجه )١( 
أنس؛ْء^ءثئ.حد.بثا من (، ١٠٧٤رنم)للض.، الهدية إباحة باب 



اصضاهاينيصالإئماسبجينو ٤١٤

قفل

ووايت1نتصه صرا، يظن4 عي إل الصدله  Jillوب دئع ؤإدا 
عترإل الدين يقع ماسة مشمها، عم إل دهعها لاثة محزية؛ لا إحدامحات 

صاح^هء

بجا ٧٢^^:الئامحر؛ اكممى ائت. لأف قوه والخانئ: 
الغز؛ص،ذلألأ محزئ، ؤه عل يدل ^١ لعي® فتها حظ ولا منها أعطقكءا 

يىمحناء ^^تّهئأبجتاط( ؛! JIaj، ٥١١هال ولهدا يشي، ئاعتباوحققه 

هؤلاءحال لأف واحدة؛ روايه محزيه، لم أوهاشميا أوعدا كافرا باق ؤإف 
هاممرائائآي،يخفمحا'ل

انهوتثع، أهلها من ظنئ من إل الزكام الإنسان دثع إذا معتاه1 ١^^ ^١ [ ١ ] 
حراظه كيلك، وهوليس سيل، ابن هدا أف ظن من مثل: نحزئئ. لا قاما أهلها من ليس 

ثمحهاإلئهنخافإبامئ.أتجذلك،فا؟الأمحزمحإلأإذا فالصدا،وط 
النيهقالللئهبأئ ١^٧ فيه، اظالمؤكتسطلأدلألأ الل!يل: 

فاءْلامحا.ي((رأء كوي ه شئ ه ص آغطقي شقي ررئ ١^: 
أومحن؟زيتن كانا أمحا باق فهل 
رنمالخدنة، من يعطى من باب الزكاة، كتاب داود: وأبو (، ٢٢٤)؛/ أحمد الإمام أحرج،، )١( 

حديثمن (، ٢٥٩٨)رقم الكتسب، القوى مسألة باب الزكاة، كتاب والسانيت (، ١٦٣٤)
رحالن.بمنة.عن عدي ين اش عسي 



1٤١٥ةرطبنيلإيو>ندتيسمىةإس( صامد

الخواب:لأ،إذَنلأَظاسلأُو
ءكدأصيأصمُالس محه حدث الذي ح-4و قصه وهي واصح، دلل هناك لكن 

و3ةذك0ِ\الناس قأصخ سارق، يد ق فومنخ فتصدى، ، لثصدى يوم ذات ئمخ اذ 
تّاوق!عل ممه! الحمد فقال: تّاوق، عل الثيله ى صل 

فأصحباق— والعياذ —زايه، بغي يد ي صدقته فوصع الثانيه، الليله حرج ثم 
راسةاعل فب! الحمد فقال: زانية، عل الليله يصدى يتحديول: الناس 

المازفأصح عنل، يد ق صدقه فزهعن، فتصدى، اكاكه ؛^ ٧١نج حم 
يريدوهو وعنيإ ورانية مارق لنب! الحمد فقال: عى، عل الليله تصدى يثحدثوف: 

ءاو_هم،ص بأنلم، قد صدقك أما نه: فقيل متعمم،. ففتر يد 3، مع أف 
يعتمثالعض وكيلك، سعمف، الرانيه وكدللئ، ينطيه، مما بمشي لأعله الساري أما 

صديى،لأئقهئ،يىي.

أءهلاها^١ مين، محزئ، فإما قننا يفقئ عى إل زكاثه إذاأعش أيه واصح وهدا 
عداأغطى محزئ، لا إما المولنن: يقول بخلافه، قاف الزكاة لهم محل ص العي لعثر 

هسدضل:لأهمئ.ماذايمح؟
ثدهث(وهذه للفقراء مصمنها العند ابى ؤإذا العند، من يأخذها الحوان،: 

عله.

هريرةأي حدث من (، ٢٧\ا٠٢٢رقم)أجرالتصدق، بوئت، باب الزكاة، كتاب ت لم ماأحرجه '١ 
نهن.



اسقضاهايهمصالإئمأسبجضل ٤١٦

مميهص\معمحُلكفت،أس ؤإذا 
ينع؟ماذا ع؛زده• لا لكفر أثث فلوؤتثآ التأليفن، وهي واحدة حال 

يومالكافر ويطالب للفقراء، يقمنها فائه ابى ولو منه، بمرجثها الخواب،ت 
القيامة.

آلمن والهاثمث؛ هاشمي، أثه وتارأ الناس، سائر من ثحصا أعطاها ؤإذا 
يفع؟فإذا إليهم. الرلكة دير يصح لا البيت وآل البيت، 

الصإن.فعاأيالث، أتى فإن منه، امرحعها نحزئ، لا إما نقولات اّبمواب،• 

ررلأنحالجلأمظJاهالأائوقال: وعم 
عليهالدي الرجو هذا أف بملمنا الذي فا يظر، فيه الواؤع 3، هذا العي® بخلاف، إلهم 
فالتلدالكافئ، أيصا ؟ حر أو هوعنو هل التؤس: عليه وظاهئ مممثمه ثياب 

لألالرجل؛ هذا واعطيت برلكق، فحرجتا لكفر، متهم وممر ممروف، عثال فيه 
ولد.لكظل،لإينبر؛ ^؛،لإجنمحكاو،1لأكئفىحاه؟ 

سصءؤلأ؛مركلأأنيىاممإم
فالحالقنفى؛أوكافت؟ 

هاناأف يعرف، الذي الرجل فأين حاله عئمى فقد الهاشمي هذا من أشد كل.لائ، 
بنيمن لآكنه شر وهو شث أية عل المجن، ق رجلا أعطنئ، فإذا هاشم؟ بني من 

هاشم،بني مى الرجل هذا أف ل إينأ ثم الصدمحه، لهم محل لا هاشم وبنو هاشم، 
محزئ.لا فنقول: 



٤١٧اةرطبنيلإيأمنممىةإس( ام؛

قفل

الديعقوو الدئى بأتاوبه يبدأ أذ انقحب ولكنه إحراج الرجل رل نإدا 
اانيييرواْ صدئه المراته ذي عل راصدقتك :٠ البي يبمول إليهم؛ 

ثاتتي.نمذويصرلآممح.َمص  م

ثحصصهإ؛سهنأ مسمق له،، محركته سع لا ولمحن نلكم وعلته مات وش 
اكقاءل١ا.ك\ن:\و النيوُ-، ق تناتُا لأج 

الشك،عند التحري محني أهلا يقلنه من إل ديتها إذا ثمحزئ الزكاة أن ت والصواب 
إعه1ادهئ المائع كان مواء أجزأت، فأعهلا0 أهلها ئ هدا أف نله عل علن، فإذا 

محصين يزى لا إذ واصح؛ حل هنا القياس لأ0 الصحيح؛ هو هدا عتره، أو الغز 
^jJ،،لا الين، آل من أثه فبتن الين أهل من ليس محفلك مّحص وين فشرا محظنه عي 

عيأمحه فث؛ير؛، ^١ ثظك عي عر تصدى ^١ أنه عر الث1ه دلش فإذا حل، هن؛ فالقياس 
الأصناف،.مه فكدلك، ننموله، فالصديه 

مذلإل فهم الزكاة م ئ أقاربم كان إذا ه واصثئ \لأنذ \دآإلأ ]١[ 
وصاله.صدئه علميهم صدفة لأف عترهم؛ 

وألفنزكاه رمحاو ألفث مثلا علميه وذمحذ، زلكه وعلميه مات رجل الئاغ؛هت المسألة 
صنع؟فءاذا ال، حمرأك، إلا ئفن ولم ذتنا ال حمر

تسمذكنذا الال.ي والمثال الدين. وين الرلكة بتن محسم إما المولفح؛ محمول 
الذيوهذا الدين، ق تحر مثه وحمس الزلكة، أهل ل للرلكة تنعل مثه حمس ذصممأ؛ 

ذكنةلآمحهآئقهوالأَووؤ



سة(ضاه1همنيصاسمماسبجضل ٤١٨

أحيقاف افه ا١اهضوا يال; البي. لأل الثب؛ "ص يٌئم الئل،ا؛■ بعض وقال 
اكاحةعل مي الأدص وحى حوآذص، لأل ١^^؛؛ بميم قال؛ وبجهم ٠ ^الوئءاار 

مزخل قد \عو بميمكالوكان ميا ,>، ٧١قوو1خئأو أفيها ولأمى فتميم، 
رابع.قول فهذا بذلك قال قد أخد كان إذ أولا؟ الزكاة ورثح 

صلأدكلامها أنتبمتأينة؛ ^^١١٥^ عك الأةوالUض ؤوب 
فانمى؛١^٥١'؛؛، أعهم، قاف اة اقضوا ٠٠قوله وأما فتناؤيا. المت هذا ذمة ق ثابت 

وكلامناالتزاحم، ذكئ فيه وليسر، بالقضاء، أول اض قدينر الآدؤي دين، بممى لكن إذا اره 
التزاح٠إ.أئة مو الآذ 

إثائ؟أعطاة الذي ١^ من زكانه أذيري للخن بجون هل، قائل،: ئال فإذ 
فأصاعهله يرس عل هقممقمحن ا-قطاد-، بى عمئ حمل فقد يجور، لا فالحوان،: 

ئأحدْلا  ١٠فقال: ذلك ق . ١^٠ فانتش يخريه أذ عم فأرآد إثاه، مذ\1 الاJي 
يئوئ؛م ;^٤ ^١^٢٠ ضيقه ن، ١^ قإن ضيقك، j ممد لا بد.نهم، أغطاك ثإذ 

•J٠٢محا٠ر

يبيعهاموف مئه اوي نإليه يقمها التي، الشاة كانت، الفقرإذا هذا أف واكعليل 
ابنحديث من (، ١٨٥٢)رنم اليت، عن والنذور اُلج باب لج، ا"كتاب اJخاريت أحرجه )١( 

هماس
رنموصيفته، هبته ق ير"أع أن لأحد محل لا باب وفضلها، الهية كتاب خارىت J١أحرجه )٢( 

عليهتصدق ثمن يه تصدق ما الإنسان شراء كراهة باب الهبات، كتاب ومساومت (، ٣٠ ٠٣)



٤١٩صامىة)بمنيلإيءوزدمامثاةإس( 

ودليلأري دليل الأل فعندك ب، حاباه لأيه القادم؛ العام ق يعطيه كي بماذأو<؛ عليه 
ي

وهوالصدمة ثراء ق ثدحل ألا بمدوديه المدين عل الصدمه ئائلت قال فإذ 
الدين؟قضاء عليه يفرط لم 

فيه،ءئاJاة لا لأثه الثناء؛ بانم، ق يدحل ولا أرأذمته، فيه، لاماح فالخوام-جت 
عرء؛يعطنها أف يمكن أحدها الذي والرجل الرجل، هذا أبرأذمه المال صاجب، هنا 

ثدهاعو.مل: يم لأنه 
*ء أ* 



صضاهانيهمصالإئماسبجضل ٤٢٠

وابض،قةالممإع

ئقتعمن-صث ئنصا أئن ثبيس ^١ ثعال؛ اض لمول منتحة؛ وهي 
ا.د7محعاة^فث؛نةه]امه;هئآ[ 

يصدى..............ررس الله.I رسول قال قال؛ تؤ.بمة ميرْ أبا وعل 

للسقالوا \ؤآلأ هده ثزلت  ١٥القيامة— يوم إل اممه لعائن "عليهم اليهود -ا ١ ت 
بغربوليس [ ١ ]الحديد:١ نيسأقن^ ياأقي ش ءؤ ءالت اصز ربك إف ءفيجآئ!ْؤئمت 

عِؤقجلاطه وادوا وسبوه، مومحى ادوا هم رسوله، سوا وأن افه، سوا أن عليهم 
اممهإل يصل ببما ثتصدق التي الدراهم هل طئكو0\ اش اممه قائلكم فيقالت ونئوه. 

المخلوق؟أوال 

الذيكالمنض هدا جعل ■مقير اممه هزم لكن المخلوؤ،، إل مل الحواب؛ 
لزامافإف آحر، من اسثمرص إذا ا0 الإنأف ومعروف عليه، يئن، أل عليه لراما يكون 

منيد لا استقراض كاما اممه وجه تبما ابتغل اش الصدقه اممه فجعل يوفيه، أف عليه 
إبمامحو٠ذا^ىخم•

هقؤ وهوالذي عليه، يالثوايت، يمي ثم بالمال، مى هوالذي ايه والعجب 
iس:•٦آ.ألإثض ■ك-زإأ-آلإ-مللأ 

ذلكوْع به، علينا وأحنس به، علينا من هوالذي ءَةقل، الله مى نحن إحساسا 
هّوهذامذياوبيممُزق\ك؛أصث يقول:ؤنليزأ،ُبجإلأ 



٤٢١اة)باو،ستةاممع( ممواا1زة

يملهائعال افن محإل طيب، إلا افب إل يصعد ولا طئب، 'كنب مذ كرة لعدو 
مسايل" مثل يأكوذ حس قتوْ، أحدؤم يربي( كا لصاحبها يريها م ببجيؤ، 
١١^.

ئطفئالثؤ وصدقه العئر، ز ثريد الرحم صله ررأو البي ض وجاء 
أ.ا عريب حسن حديشر وةالت الرمدي رواْ الريئ،؛،. عصب 

ينقلونيتاالديذ لكن ؛ طئم،اارمذ كئ؛ يعدل ئصدى ررمذ الحدث! لمغل [ ١ ] 
لأفاعم؛ وهو طب( )من فيها• والأصول ط؛باا "كنب ررمذ يقولوف• الأصول مذ 

افهإل يصعد ®ولا ه! وقوله فهواعم• وعث كنبا طاب ما يثمل طثب،ا ُمخ 
هرئمثأ ؤألسث أشب ألمخر بمتد وته القرآن! ق وحاء ٠ القث«ر إلا 

١[.]فاطر:• 

وإنضآ ممما قنت آلمث تندوأ ^إن ثعال! اممه لمول الثرأيصل؛ وصدقة 
<تتثتءاتآطلمهتن ثهمحئم ويكمث لآًفم ينوحت آلمعثآء وومما يحموها 
:^[٢٧١,]

لأئأسل؛ 1^1 ثق، ولأ اوأهصل« ضيقه »إن ^! قمحذآثن ١^ ]٢[ 
ابهر!صدقة ق محصلان لا ءظسنتم؛ قائدمر فيها 

من(، ٦٣ا/ ٠١٤)رقم الطب، الكس، عن الصدقة نول، باب، الزكاة، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
هريرة؛ء.بمثئ.أيٍر حديث، 

يب،،ي من إلا يقبل ولا ، Lp^_3محن صدقة اممه يقبل لا باب، الزكاة، ياب، البخاري: أحرجه )٢( 
٦(،٤ ا/ ٠ ١ رقم)٤ الطب، الكب من الصدقة قبول، باب الزكاة، محاب وسالم: (، ١ ٤ ١ رقم)٠ 

رمح.بمنن.عريرة أي حديث، من 



صضاه1همنيصاثماسبجضل ٤٢٢

تجةالأ/ل:أيمحبإلالإخص.
أمامثحص عل ثصدقش إذا لأيك العش؛ ئف كنر عى أنتي الثانيةت الفائدة 

١^^.انس 

الئئ.صدئة ق توجدان وإد،ا العلأنه، صدقة ق توجدان لا الفانيتان فهاتان 

يقومأف ْثل الإنسان، وثصدى العموم، سيل عل الصدقة إل دعي إذا لكن 
تكو0أ0 الأئصل فهل ما، بلي ل لفقراء أو افب، محبيل ل لل٠-جاهبين قثؤح شخص 

\واكو0هبزا

ينزلا الصدقه هده لأن العز؛ قلب يككسز لا وهنا أئصل، القاف ابواب• 
اواس.أمام معم شممى 

إعهلائهاوبين إحلأصا أسد لأيه ب>را؛ إ'ءطائها بين الأل الصازعه ثئى ١^ 
يقتديأذ أجل من وذلك أئصل؛ جهرا إعْلاؤها الخاو هدم ق مقوو،ت جهرا، 

أتىالصدقة إل ه اللمي دعا جنن معه بمرة الأنماوي جاء لثا ولهذا بالإنسان، 
قلهحثنه سنة الإنلأم ق نس من ٠٠وةالت ءقؤآلصث؛ؤئ؛أ البي فأحدها كث؛رْ، بمرة 

•٠ المامةاار يوم إل بما عمل من وأجر أجرها 
إلارعوف يتالاّز وأة الأفتدائ، به محل -^١ الئدثة إعهلاؤك كان فإذا 

التؤ.من أئصل هنا صارتج ذلك، 

من)ي؛'ا/ها(، رنم تمرة، ولوبشق الخدنة عل الحث، باب الزكاة، كتاب لم؛ مأحرحه ( ١ ] 
اشعبئ بن جرير حديث 



٤٢٢ةىواارزىورواو،هدق4اصع( 

١^،ذي م د

أيصل؛ذالعلأتئ مصلحه هناك يكن لم ما أئصل مرا الصدمه ت نقول حينئذ 
وعلأنيه.مرا أموالهم ينفقوف الذين افٌ مدح ولهذا 

ظلهال؛هِز( >سعه )أة مى الصحيح ق ست ما \,رؤئن1أ يذكر ولم 
بالناجد،معلق ورجزدل؛ة ^، ٥١طاعة سأِفي وساب عائل، إمام إلاظلئ؛ لاظل يوم 

وحالمنصت، دان \»تأ0 ذثه ورجل عليه، ومرعا عليه اجثئنا اممب تحاباِفي ورجلان 
بصدميصدى ورجل عثاه، مماصت، حاليا افآ يكر ورجل افّ، أحاف إي ممال،ت 

>«أخفائ-هملأممئم
اِتيثهاهفيش:زملأظويظل4/

أثكلمما وأشباهه الحديث، وهذا العمر( ق يزيد الرحم صله هو)اف الحر -ا ١ ا- 
آشلبمل، ؤإف محددت والعمر العمر، ق الصله لإيد كيذ ومال؛ العلم، أفل بعض عل 

نيه؟ريي فكيف [ ٤ ]٢^: لاِؤمه مات إدا 

تالالثق، ق وجاء القرآن، ق جاء هذا ش~ "والحمد فيه إشكال، لا هذا فيقال،ت 
وبليأإيوأقيرُ آث، آقثدإ أبن ?٠ ين ين تق إؤ دمءّ ل ٠^٠١ ت لقومه نوح 

أسانم،من ذللث، فجعن مئثصهتمح:أ-أ[ إق وبج-ؤ-رمح؛ دموي 
هذابين سامص ولا لأيقمه -بمد إدا أش لبمل ون وفال؛ مسمى، أجل إل، تأحترهم 

وضلالصلاة ينتظر المجد ق حلى من بابح والإمامة، الخ،اعة كنابح اJخ١رىت أحرجه )١( 
)؛"آ«؛/اه(،رغم إحفاءالصدقة، ضل باب، الزكاة، كتاب، ت لم وم(، ٦٦)• رنم الماحي، 

رء.بمنئ.ميرة أي حدينا من 



اسقضاه1نينيصابمماصبجض ٤٢٤

اللبإل رجنتم إذا لكن يوحر، لا بالعدانم، جاء إذا افب أجل أف يعنى؛ مله؛ وما 

رخمه،،يتصل أثره ق له وشأ روقه ق له يبمط أل أحب وكيلك؛ 
باسمن الثس_ول قاله الذي هذا لأن طه؛ والحمد ثناقص لا نقول! 
صلةعل مسا مثنى أجلا ان للأنميز قد اطه كان ؤإذا الرح،، صلة عل الحث 

مكتومبؤ المدر لأف الأجل؛ ثأمحر يكون وموف الرحم صله تكون مثوى اوحم، 
لاتشة.

تعالاممه أ0 علمنا رحمه، ووصل الحدث، هذا ومل الإنسان، وفى إذا فمثلا؛ 
مدتعال اطه أف علمنا يوش لم ؤإذا العمر. ومحلول الررق نعة به يكون مسا له جعل 

كتب؛مد ومصه العمر نيادْ وهو الأمئ فهذا لذلك، يوش لم لأيه عمزه؛ أنمص 
[.١١]فاح: عثرهِءإلأ من ينمص ثلأ مم ين ثنث ؤوت\ 

أولادله يكوف أف أراد من نقول؛ اسا حتى فيها، إشكال لا المسأله أف فعندي 
لامهأولأدا؛ له ميز ١^ أف ^!١ يئزوج أف ميز وإذا هذا، نمول أذ محن مكتزوج. 

١التمر؛، ي ثنين. الرحم ررصلة يوله؛ ل إشكال فلا وجد، مسبح 
التركهأن شك فلا الإكة هنا بالزيادة المراد يقول؛ أف العل،اء بعضن محاولة وأما 

الحديث.ق المزادة هي ليت لكن زيادْ فيها 

كتابت لم وم٢(، •  ٦٧رقم)الرزق، ق المط أحب من باب السوع، كتاب الخارىت احرجه ( ١] 
ج؛هةنن.أنس حديث من ٢(، ٠ Y/ ٥  ٥٧)رثم الرحم، صلة باب والصالة، الر 



٤٢٥اةربمبسهاسوع( ةتاسالرد

[.١١٥-:٤ jJUI]مهميخه يا ننتؤِ.سا ؤعنمفافب ثكول 
ستءوابم؛محاال

م\ر>اؤهيا ينكنا بؤ يعال• اممه لمول حاجته؛ افتدت من عل وكيلك 

يابؤي الجاعة المنعتة؛ معنى [ ١ ]اوالد:أ ه منتن ذى غنم ^j( تعال؛ نوله [ ١ ت 
إذاالأخ فأولأئ مثلا، الأخ لكولاد والمزاغ، البم؛ ونش: جغ لاولاو:ها[ i ثرتن 
ممزيه.وذوو أيتام فهم صعاو وهم أبوهم مات 

كانإذا فمثلا الفقم، حاجه مدم الفقم وحاجه الوئت فضيله اجتمعت إذا ]٢[ 
الزكاةأجل وكان أجلها، حلول ثل بمسعه أصيبوا الناس ومدوأف زكاة، الإنسان عند 

ثلالمقراء حاجه افتدت لكن هده ومحل فاصل ومت وهو ومضاف، ل عنده 
هدا:إل ماعدئنمث ولدينا الفقراء، حاجه يدخ وأف نبادر، أف فالأمصل ومضاف، 

بالمراعاةماول العبادة يمس أول أورمانيا بمكان؛-ا ثمملق مضيلة العبادة 3، اجثْع إذا 
العناية.بكس يتعلى ما 

مىالدئو مى أول المدوم طواف 3، الرمل قيهإه العناء مال أمثلأت ولهذا 
ولاوهوطعام ثحصزة ءالأصلاه وسلم! آله وعل عليه اش صل اللمي وفال الكمه، 

٠.يداذعهالأح؛ثان،ا 

الأحش(مداقئة مع لكن ونها أول 3، الصلأْ يصل أف الإنسان عند فلوثعارص 
احز.ملنا: الدامعة، ويزول يؤخرها أوأف 

رقمالطعام، بحضرة الصلاة كراهة ياب، الصلاة، ومواضع المساحي كتاب، لم؛ مأخرجه 
ح.بمها.عاسة حديث س (، ٦٧/ م ٦ )٠ 



ممقضاه1همهمصاسمماستيءنبل ٤٢٦

ماهفالشريمة الأماكن وق كزمصاف، الشريفة الأومحات ق والصدئ 
صعق؛مئة مّع ثقاعف اش نبتل والن٠مهتي امحنات. من عترها ماعف كإ 

أقتتكثة ككى أثم ّثبمل ق، أم؛لهحّ ينفعوف اك1رن مل ؤ ممال؛ افه لمول 
[إ١ا.٢٦١]اJمة:كثة4 تآدةُ !،و ^>، تج 

محل

ثا-بمن،لآثمُ مفاءَة؛ قع ضيقه ممدي أن محرز لا يئن ه زنن 
قللمقو:زئابر

ذلكين ما الطاعات، كل ق متة ثيع إل اصم، أو الثواب ا ]١ 
إلصعق مئة سع إل حنان عنزة له يت5ث_ا فإثه حثنه عمل فيمن الئي عن 

عتر0،ق الإنفاق من أضل افه مسل ق الإنفاى أف ثلث، لا لكن ، ^٥١١٠أضعاف 
ئفهالفاصلة الأماكن ق والئدثه ي، ق الئدقة من أتمل وس0 ق والصدقة 

أنخل.والمدية 
مكانأو رمان ق يتان والالحسنات نقاعف ت قاعدة الفقهاء عند ولهدا 

منداك؛ز محنى أف ينكن ما لسه  ١٥هوبالعدد، ما بالتك؛فك السسات وماعف، فاصل، 
الخفيف،.والصزنم، الشديد الصزيت، ين الثني، يعلم كلثا تالآكتميؤ، المرق لكن تّتثة، 

وJصلو(،حال، هدا والدين دين، عليه ان إنمثلأت يعني واضح. هدا ]٢[ 
عثزةعل وأنا ريالأتا،  iy^juساتص_لو، آنا الدين، امحن سصد3ا، لا نقول! 

كتابومسامت ٦(،  ٤٩١)رقم يسيثة، أو بحسة هم من باب الرقاق، كتاب ال٠حارىت أخرجه ( )١ 
رهتؤتؤبمةأ»عبامحي ابن حديت من آ،  ١٣١)رقم كتيعت، يحسمه العبد هم إذا باُب الإيان، 



٤٢٧اة)بأبسهاص( ;ممابالذة

الدائنأعطها هذه وو\لأب العثزة له! نقول فقط، ؛، jNLjبعثرة وماتصدى آلاف، 
قالوكا كذلك، الثانية واوة ريالأُت،، ئم؛ إلا آلاف ثم؛ عليلئ، ونمى 

والشهر:بما، ءشزْتمحديى عندك الشهر هذا ففي واديا، أو عديرا تأق ئرة ُع يطره 
•الدين Jقصل حا، يتصدق عثرة الثال 

لأنكحرج؛ ولا فتصدى يرمه ما وعندك حل ؤإذا موجلا الدين لكن إذا أما 
الصدمة.عل ممدنة العيال نفقه وكذلك مادر، 

مسلئ،عل إمامك بل صدمة، أولادك عل إمايلئ، أف سبماة؛ؤعاك اض نعمة ؤمن 
يقفيفالإنسان اممب رم سعة من وهذه ، ءثوآكةْوآقة؟أ البي عن بث، كا صدمة، 

مسكعل إمامك لأف الواجته؛ الصدمة ثواب، يثاب، ذللت، ومع عليه، واجبا شيثا 
واجب.وأولادك 

أوصديق،لمرست، ؤيكون دين، عليه يكون أحيايا الناس بعضي قائل. يال، فإذ 
يتصدى؟أذ إل ا،لواشط بنص ل بئرج إيه يقول• يم لامه، لما عنه ولويأحر 

ذمتك،السأله لأو يوافق، أو الدين صاحب، أف المسألة ليت، فالخواب،ت 
يئةلا ١^ ؤينلم ذللا،، أفته أوما صديقه أو أحيه مذ ينثلملث الناس مذ كثتر ؤإلأ 

موقفوجد إذا إيه يقالت مد لكذ الذمة. براءة هي العلة لكن يخنث، عثرة لومهث، 
قريتا.صار إذا لابسا به بأس لا إيه ت يقال فربا ملت،- ما ~مثل حرج 

كتابلم: وم(، ٥٣٥رقم)٤ الأهل، عل الفقة شل باب الفقان،، نحاب البخاري: أحرجه )١( 
;نحهئبمثئ.وغاص أي بن صعد حدينا من (، ١  ٦٢٨)رغم بالثلثا، الوصية باب الوصية، 



اصضامانيهمصالإئماسبجمحل ٤٢٨

رائيالئ. قاو زقي زاحأ، لأي الماو؛ ءمثة جورقدنها زلا 
أبوداود.زؤاْ موت،< من يصع أل إما بالمرء 

اممهرثوو يا مماوت زجل ممام يالصدقة، ه اللمي أمر مال' ابومريرْ زرزى 
عقبه رادصثيى ئالث آحر، عئدي ئالت مسك،؛١، عق رادصديى ئال1 دينار، عئدي 

قال!آحر، عئدي ئاو<ت روجلثجٌ، عق بؤ رريصدق ئاو،ت آحر، عئدي ثال،ت 
ُ.ابوداويا رناه ررانثآ؛صائاا محال! عنديأحر، قال! رادصديىخعقحادملث،ا،، 

ثإزأهل لماحبه بدائم آحث وثعهد دين، علميه ثحص يوق قائل• ئال، فإذ 
بدلك؟١^، ذثه 

مدمالدينارين تحمل لثا قتاذة أبٍا وقصة حلاف، فيها هدْ فالخوابت 
او4عل ثدل علميه وصلاته قالوات الميت، عل وصل وملم اله وعل عليه اطه صل الئي 

قالتحتى قتادة أبا ينال الزمرل كان الحديث رزايات بعضن ق لكن ذمته، بريت 
بناءهمنها الميث، يبزأ لا اثه عل يدل فهدا ؛ جلمدتهءر عليؤ بردت ®الاذ فقالت ®١٥^١١١ 

الدينوحوب أف والأصل يمتر، ورث،ا ي،اطل قد الفامى لأف وذللث، مفى؛ حتى ثامه 
الدين.صاحب أوبرصاء بشهود أو حطئا ولولعهد البت، عل 

مسك،علكا واج.,_ج وأول يالواجبإ، البداءة الواجب أف واضح وهدا [ ١ ت 
أهلملمثجعتر تقديم يكون ثطرأ أحوال هناك تكون قد لكن • يعول بض يم ايدأبئيلث،، 

يموتوذلا وأهللئج بطعام أمذثه إذا إلا مثلا ّيمورت، جاغ صرورْ كدير مؤكدا، أمرا 
صزورثه.ئدقع الحائ مدم هنا ١^، يطعمهم لم لو 

ق.بممح.اف عد بن جابر حدبن، من (، ٠٣٣ )م/ أحد أحرجه ( ١ ) 



٤٢٩ةىواامىء)ب1داسهتامدوع( 

عقت٠نالت اممب يهوأهصل؛,^yS الإيثاو عل عثاله واممة محإف 
لالحض:ا<[لأ؛.ةوكا0بلأر ي؛ 

نواةالئئ« ق همم إل مقل مذ جهد الصدم ررأهصل الأص وماو 
محثلإ:ذمح>>إلصقام«•

وموهالتوكل، حس مسه من يعلم وكاف ماله، لأكل الصدهه أراد ومن 
وأولله انحل مدلك به، يقوم نكسب له أوكال ا^نألة، عن والصيت اJم١ن، 

٠^٥قال! عمن عذ مروي ماله، بكل يصدى ؤ.ةتئ الصديق بكر آبا لأل به؛ 
~إلبكر آبا أّنبق الين؛ مقلت،• ■؛٠^٠^،، مالأ ثوامق سصديا، أف ه افب رمول 
لأهلك؟٠،أنميث ررما ائب ونول ممال مال، ينصف محئت يوما~ سمته 
أميت،ررم1 ،؛ ٧٥١رثول ممال عنده، ما بكل ابوبكر ئآتى مثله. نهم أميت ملتان 

 :Jلأانابمك،إليأبما«.ممنت،: اشَؤزثووة. لأهلك؟«مما
أحدثماريأق محال؛ . ١^٠ أف روي نقا له؛ كره محيه:ندا مذ محو لم نإف 
عذماكال حبرالصدمة الناس، معدبمكمرثم صدمة، هذه ءمول،أ إ،اينللث، 

•ظهرمحا؛روامحالإوداوذ 

إةخو,هث0بن محالايض توءوألدار ُؤمحآئ!ث رْ.ءثمح1 الأنصار وصف هدا ا ١ ] 

صدورهمق لابجدوف أومأه•  ١٤•ءا-كثه؛صدوربم ؤط محلامحيون ثا"م-للتأم ثن 
حثدتعندهب ما لأئه والتحزة؛ الهجن؛ قمل من اش آتاهم مما المهاجرين عل حاجه 

لالخشر:ه[.ه حمامة -٢^! يآوكان أدفآ؛إ عق لوهرإتةك>■ وؤ 



اسقضاه1نينيصالإئماسبجءنيو ٤٢٠

عالا

مممقعلته.يك5ممونىالناس،ا 

'.١٣١شةضالإثا:ة 

ثممويتهم، تجب بثي يم أول، بالقى ١^١۶٥ لأو صحيح؛ هن>ا كل ]١[ 
بالأحاب.

xnx



٤٢١ةتاواامي1م 

ه ه
 Luالهيام؛؛

xnxا

أل؛بمتأغبا ؤ يعال؛ اممب وقروصؤ؛ الإنلأم أرلكن احد ومصاف صيام 
اؤات.[ ١٨٣]^:ه \يم ثسي محث ،توا 

I(Jl_وجل اتاه إي لالناس باووا يوما س اممه وثول ينا ت هال هريره م وعى 
الصلأ0ومم شيئا، له ممرك ولأ افه ئنثد ررأل هال؛ الإسلام؟ ما ، ٧٥١ومول يا 

!١]عأيهامممق رمصالاا وئصوم ا،كئوصه، الرثاة وئيبير  ,

صزثآه؛لأ>ني ئدزث ه تعال؛ قوله ومنه الإمساك، اللغة: ق الصيام تا ١ ]
وقول[. ٢٦]^:ه إنثا ألزر أحقنم ظإ قوله• بدليل الكلام، عن إمساكا أي؛ 

الثاجر:

امحارآ'دأحرتم،ءك العجاج محث صائتة لإ ع يحيل صيام حيل 
إلالمجر ًلالوع من المقطرات عن اك بالإمتعال فه اشبد هو ١^٤; وق 

•الإمساك محرد لير طه والئعبد الشمس• غروب 

آلهوعل عليه اف صل الئي فصام يالإجاع، الهجرة من الثانية الثنة ق ورض 
دالإ"بماع•رمفانات تسعة وملم 

القوساؤلمأب لثا نم أويفدي، يصوم أن بتن غير الإنسان أن رصه أول وكان 

(•٣٢٧ءبٍد)ا/ م الحدث ورب ٢(، ٠  ٠Y-Y ١ الخن)ا/ انم: الاJياق، ي لمن ا '



اصضاه1نينيصالإئماسبجضل ٤٢٢

أنيستطع لا فيض الفدية وجعل يصوموا، أن عباده تعال اطه فألرم المريقة قبلتح 
زوال،•يرجى لا عجرا عجزْ لكن إذا يصوم 

الذيالةكاليمح لأن افكاJم٠، أنولع محي مقثل افه حكمة من الصيام إن ثم 
بذلالزكاة نإن الزكاة، مثل؛ الإنسان محئه ما ببذل يكون ثيء منه الماد به الاله كلف 

يكونوقد ٢[، • ]١١^: جناه جا ألماد ؤومحؤرنت% تعالت قال ك،ا الإنسان، تحثه ما 
الصيام.مثل؛ الحبوب برك ، امحليفيكون وقد كا-لإ، البدن ينثمة المحاليف 

معروف،.آمر هذا الإنrلأماا أركان أحو ررإيه ا،لولمح وقول 
منأك؛اك> عد ألذ,ثامكماهمتا يطهأ "محب ^١ ١٠افي؛ُا قأغثا ؤ تعال؛ وقوله 

ثاطلم4من أدض عث ؤاقاَقث قوله: ففي ]المرة:مامااب 4 تنمق منمطترصأ 
فاتادتان:

بلوحدها، عليها يثى ب؛تيء تلرم لم بأما الأئة هذه سلية الأول؛ الفائدة 
السائقة.الأمم به ألزم.ت، 

منوهذا سمها، أن كانت، التي للفضائل الأمة هذه امسكإل بيان الثاية؛ والفائدة 
للأمم.سمتؤ التي المقاتل اسكتل تعال افه أن الأمة هذه عل سإحاكؤو\ل اش ننمة 

إلاإخمالأ:لها أنكإض حاجه فلا بملول، مزحها والآي1دتج 

منأكمك> عثر آلفثامَاقماهمت، قؤهٍظأ أفي؛ُا»اموأ"فب تآغبما 4 تعال: فقوله 
المفروض،يتساوى أن يلرم ولا بالمرض، للعرض هنا التشبيه ه دنم0 م-ل*ءكمتلك؛ 

مممق.المزض لكن لصيامنا، خالما صيامهم يكون فمن. 



٤٢٢ةت1باساء 

علينا؛الصيام إيجاب من الحكمة لتيان التعليالية ا-إثنالة ه يغقول وقوله! 
ررمناليخاريت رواه الذي الصحيح الحديث ق حاء ولهذا عميبمل؛ اش لقوى وهي 

٠*دثرابم*ُ طعامه يدغ أj 0 حاجه ف ملبس والحفل؛ به الرويوالعمل مول يدغ لم 
القوس،عل لثهون لها؛ تقليلا الصيغة •هذه اتى ه ممثوداُتي آثاما ؤؤ وقولهت 

العديدركها معدودات هي ثم ايام، هي بل أسابح، ولا أشهتا ولا سنٍر( ليسح، فاتها 
العال.ويجصيها 

نحفيفتهذا لره آماي مى مدة ثمر أوعق مِ،ُئا *ظ ؤتنكارنث> قوله• 
وقوله*أحر، ايام من عدة عليهإ والمسافر الصوم عليه يثى الذي فالمربمن احر، 

لهو-ى ئئلئ ئص يتنك؛ن هلعام ؤذد.يان وقوله! يستطيعونه، أي! ئطيتوثده؛ ائمت> 
فديةالهلشن عل أن ذكر [، ١٨لاوةرة؛اثلمؤثه إزكتد حير شومؤإ وآن لخُ حير 

فيه.هومحؤ الحتكم أن ثم؛_ مكين، إطعام وهى 

ّثطؤع؛الفدية أي! ؤإتهوحيرلآأه؛ ةْلئ وقوله! 

منلكم حير موموا وأن ه ثلتون إن'محذ ثبمطم حيد شوثوا ^وآن وقوله! 
كلق أيمبما الوقوف ويجتن ه، حيرشي ثبموموا ^وآن الوقوف! بمتن وهنا الفد.ية، 
الموصع.هذا سبة كان موصع 

هدافافهموا العلم دوي من كتم إن أي! ث1ئوثه وزَثمتم تعالى! وقوله 

أيٍرحديث س ١(، ٩ • )٣ رنم الزور، نول يلع لم من باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
ظهقنئ.هريرة 



اسقضاه1همنيصالإئماسبجضل ٤٣٤

شرصوموا ^وآن ت وهلت، وصلت، لو لأنلث، الوهوفح؛ محن قلنات ؤإنإ واعلموْ، 
الأَنئكاولك.وليس ملما، تشروطه اي صازت ءاه ^ ١٣

ئأين رمقناى ؤأذط فقال! ثهر بأما ا1عدوداُت، الأيام هده تعال اش ثم؛ها 
الشديدالخر ويت، ل كانت، سبيته لأن رمفاف؛ ومس ه \خون.*\)أ مؤ أمرل 

ومضاف.نهت وتموه زمنه لنانبة العزمّح فوصعه والرمضاء، 

ألهتئنن وبتت لآغتاة؛لا هدف أخثن،)؛ فه أنرل ^٥ ت تعال ونوله 
رمضالبنهر الصوم محصيص من للحكمة بيان أعالم~ ~واف ^ا وكأل ه ؤألمناير 

والمرقان،الهوى من وساُت، للناس هدى القرآن فيه اش أنزل الذي الشهر أنه 
واضحامحت،علامايت، ه الدلالة، هداية وهدا عموما، ممكامره ؤهدتم_لأ 

الحل،ب؛ن لشييز؛ تحتاج ما كل بجت، اشبتر ه العلم، من أتم،• الهدك(؛ من 
ذللثح.وغر والصلأل، والهدى والفاجر، والإ والكافر، والمؤمن والاطل، 

بريةل بجه الئهر ئهد مواء ه فضنه أثبت ءسةإ ثكد ؤئى تعال! ونوله 
بأنحك، نهده أو حزم، يسمع لم ؤإن فلمنه صومه ق الحاعة محالفة متقي لا 

نجس،فإنه القاصي؛ل.لائ، وحكم واحن. ساهد أو شاهدان بدلك فشهد يلد ق كان 
الصوم.

بمل•ولم أثره تيأ>كتامّ نمرس، عل آو توبما صقاى ؤوشأ تعالت وقوله 
ثمعينا، الصيام اممه فاوجس، الأول، للأية ناسخة الأيه هدْ لأن يطيقونه؛ الذين وعل 

اشرأراد؛ذللثإ أنه عثؤجل افه وبجن محمر، أوعل مريقا كان لمن الفطر ؤ، رحص 



٤١٢٥السام هاب 

جم،محنجبمءمحموَلأمث•
محنجغيص؛وذونافىص.

قاوتثبيثه م بن الرحمن عبد روى لجا أطاقه؛ مذ عل تحب أصحابنات بعض وقال 
شزبثام ه ذب ام ئوثلاثة بتام الغلام أطاق ررإذا اهِ ذثوذ قال 

لمولالدهب؛ والأول الواحس،، حميمة وهدا ركه، عل يعاقب نلأنه رمصال؛ر 
ضنيهمما؛هممحئ.زهيائ؛

النديب،ثأكتد عل نحمل يم مرنل، كاُلج، الصبي بلوم ملم بدتيئ، 
أطائئ،إذا الثزم محذ محلم« ثل عل ناجي ابمة ررعنل 

كاثلأةل١للتعثاذ٥ عله؛ ويصزب 

اليدهذبصلجأف\ السل باًىإ يئبد ة أنسر يهنكم أش شميد فقال! عبادْ عل 
لاوقرة:هماا.ه يثخثوث وتفطم عرما أقت دشًكبتدأ 
العفليمة.الأيات هدم عل الكلام من نيرة حلاصة هذه 

لا[لكنهل:أئم؛يى؟
يصللا متن هذا وعل ، Jbjilسإ ولا عليه، ويعاقب بركه يأثم نعم ابواب؛ 

عندبذلك يأثم لكنه مرثي، كافر لأنه يصح؛ لم صام ولو رمضال، صوم عليه نجب لا 
عؤقبمل.الله 

لهنيه لا والجنون اك، ؤإمسة الصيام لأن محتون؛ عل نجب فلا العمل دالثاف• 
فمدنن ذللث، ومثل الخديث،را*، ق حاء كا عنه الملم ولهذارفع ولابمهم؛ ولايحمل 

(،٤ ٤ • )٢١ رقم يرق، الجنون ق باب الخدود، كتاب، وأبوداويت (، ١ ١ ٦ / ١ ) أحمد الإمام أحرجه ( ١ ر 



سقضاه1همنيصاسممأصبجضل ٤٢٦

صثاملرمهم الئهر، أساء ق صى أوبلغ نجون، أوأفايى كافر، أنثم قإف 
ولاهويزبه. الخطاُس، ِفي ثدحلوو الخطاد_،، أخل من صاروا لأنم ينتملوثة؛ ما 

الماضي.كزمصاو قصاوه تونهز 1زأ ك5لمهلم مل مصي لأيه مصي؛ ما محاء 
ؤمحاؤ0.نآاروزنهلمإ>شاكض مئهمِفيمحاء دللئ، وجد ؤإف 

فليزثانجا ٌ :>أمح ياتأسحَم لاك ذ/لك؛ لاطزم زنجة: 
النا3ةزف من م زلأثم الئاJث، ١^ م ي س أص 

هايثايزاَثكامَه.

كبثرالمهدري مثل• الصوم عليه نجب لا فانه زواله يرجى لا حادث أو لكز حاثته 
صوم•عليه وليس الصثي فهوبمنزلة القول فيها تحين لا منا بلغ الذي الس 

كانإذا أما برزه، يرجى لا وجه عل عمله أذهب بحادث اصيب من وكذلك 
زاوإذا زكن يقفي، فإنه أفاق إذا فهذا فمط عليه أغمل بأن بروم يرجى وجه عل 

عليه.فديه فلا صوم عليه لم؟كن ؤإذا يعني• عليه؛ صوم لا فإنه  ٧٤١١عمله؛
لأفأهلا ليس ولأنه القلم؛ هه مرفؤع لأنه الصي؛ عل نجب فلا الثلؤغ الثالث: 

العل،اءلكن صعيفة، فإما نجب أنه الثانية الرواية وأما تحمله، وعدم لصعره يكلف؛ 
القسثعويد إل نجاج لأنه ليعتادْ؛ عليه؛ ويضربه به يأمره أن أمره وئ عل نجب قالوا: 

٠وعيا استعد قد هو ؤإذا بلغ إذا حتى ويرويصها 

والنامي-١(،  ٤٢٣)رقم الخد، عليه بجب لا فيمن جاء ما باب الحدود، كتاب الارمدي٠ و ت
طلاقباب الطلاق، كتاب ماجه; وابن (، ٣٤٣٢)رقم طلاقه، يقع لا من باب الطلاق، كتاب 

ظققنئ-طالب أي بن عل حديث من ٢(،  ٠٤٢رقم)العتوه، 



٤٣٧ه1باسي1|ا 

يلزمهمالعبادة ومت مذ جزءا أدوكوا لأقم الأوو؛ الدهس، وظاهز 
-لأزمةالإمناك؛ وولو0لإ1إ الصلاة. ومي، من جرءا اذزكوا لو كإ محقاوها، 

اوئبائلإِفيمحاتيار.زئقاذ،يلزدائت 
مذصار لأم واحدة؛ روايه صومه، إقام لزمة وهوصائم الصبي بلغ نإف 

ثدرإقامة.م ثطؤع صيام ل لوننغ كإ الإتمام. ملزمة الوحوص، أهل 
الثقاة،طزئة أثو\ظ\ب: زماو لدلك. مقازة زلا الثانحى: ثال 

ءاييغJمماصا١ا.

حقهم!ق الوجوب سبب حدث الثلاثة ^/١؛ [ ١ ت 

بلغ.الصثر الأول،! 
الكافرأب.والثاف! 

الجنونأفاق.والثالث،! 

لأتميقضونه؛ لا معي ما فهؤلاء حمهم، ق الوجوب سب حدث أنه يعني! 
اليومفبقي للوجوب، أهلا صاروا لأمم يصوموته؛ يقبل وما للوجوب أهلا ليسوا 
الأول!ثلاثه! الأف الأحوال فمارت ءاليهم؟ ماذا الوجويت، سب فيه تحدث الذي 

أهلاليسوا لأتم قضاؤه؛ يلزمهم لا فهدا الوجومحت،، سب وجود فبل مصي ما 
للوجوب.أهلا صاروا لأتم فنله؛ يلزمهم يتمل ما والثال! 

المهارأناء ق قاب كافر ريل ذلك! مثال الهار، أناء ق هذا كان إذا والثالث؛ 
ليسلأنه قضاؤها؛ يلزمه لا التسعة الأيام العاشرثقول! اليوم ل الزوال قبل أسلم 



اسقضاه1نيهمصالإئماسبجمحو ٤٢٨

آلوجوب،أهل من صار لأنه صيامها؛ يلزمه بعدم وما عثر والحادي للوجوب، أهلا 
والمضاء.الإمساك يلزمهم إنه ت العلم أهل بعض فقال، العاشر وأما 

المضاء؛ؤيلزمهم الزمن، لحرمة الإمساك؛ يلزمهم قالوات ٠، هواللم،ر وهذا 
اكالإميلزمهم لا إئبمم وةيلت مضاوه، فلزمهم كاملا يوما يصوموا لم لأمم 

المجرطلؤع من والصوم النهار، أول، ل الوجوب أهل من ليسوا لأمم القضاء؛ ولا 
فلاالثهار محياحلهءالأكلظا٠نابايافيأئل، إلموبج 

الأئلا.١^ ئكس وهذا مضاءٌ، ولا إمساك 
يلزمهمأنه هوالراجح وهذا المضاء، دون اك الإميلزمهم اكالث،! القول 

النهارأول ل لأمم المضاء؛ يلزمهم ولا الوجوب أهل من صاروا لأمم الإمساك؛ 
ليسواالنهار أول ق قإمم الأدلة عليه لقوم الذي هو وهذا الوجوب، أهل من ليسوا 

وباطناظاهزا الوجوب أهل من النهار وقآحر باطئا، ولا ظاهرا لا الوجوب أهل من 
سبحدث إذا وهذا ايالة، لهذْ فليته يلزمهم، فلا المضاء وأما الإمساك، ملزمهم 

فيه.الكلام اف4~ شاء ~إن فسيأق ا،لاع ارثي إذا أما الوجوب،، 
أثناءق بغ لو كإ المضاء يلرمه إنه قال؛ حيث، ؛^١٥ الخطاب أب وكلام 

لكنالمضاء، لايلزمه أنه علمتم ك،ا والصواب، النهار أثناء ل بي إذا فالصي الصلاة، 
أماعل فيها متع لأنه قضاؤها؛ يلزمه أنه يرى الخطاب فأبو الصلاة أثناء ق بل إذا 

نافلة.

الإضاف)مآ/'؛ا/'ا(.)ا(انذلر:
)'؛(الهدا؛ة)ص:هها(.



mئب،اس،ر 

يكملهافإنه الصلاة أثناء ق بلغ إذا الصتر وأن يضاوها، يلرمه لا أنه والصحيح 
للظهرالصمن، فصلاة مهل1ما؛ ملأ ولينت به، امر بإ قام لأنه المريضة؛ عن ومحزئه 

صلاةأنيا عل ظهر؟ صلاة أما عل يميها أو مطلق نفل أما عل بماليها هو هل مثلا 
يتعلقلا شها بالصلاة ثتعلق اللؤخ يعد وفريضة البلؤخ نل نافلة بأما ووصفها طهر 

صلاتهوثصح مستمث عليه، 3ضاء لا فانه الصلاة أثناء ق بغ فإذا هذا وعل بالفاعل، 
مريضه.

الصلاة؟أثناء ق يبي كيف إنسانىت قال فإن 
ولكنشكن، الإنزال وأثا ذلك، لابج، أنه فالظاهر العانة أثا فالحواب: 

محثراو الإنهذا فنمولت سنه عشر0 خمس تمام وهو الزمن وأما صلأيه، ؛طلت، أنزل لو 
مثلا،محرم شهر من عشر الخامس اليوم ل الظهر بعد من الواحدة الساعة ل ولادته 

بلغ،يكون حيتتذ سنه عشرة خمس فيه يتم الذي محرم شهر من الواحدة الساعة ول 
بائغم كان صلاته أول ق الرحل هذا قلنات بمل وهو الساعه هذ0 أن صادف، فإذا 
المضاء.يلزمه لا أنه والصحيح! بالعا، اصبح صلاته آحر ول 

وباطناء؟الفطر^١ لهم »أ؛؛ح مانعنى: قائل: قال فإن 
كانما بخلاف الصوم، عاليه نجب لا أنه أصلا يمض•' وباطئا ظايرا فالخواب؛ 

وحولق الله— شاء ~إن هذا وسيأتيتا ظاهتا، له يباح فهذا الصوم عليه نجب أصلا 
ا1واغ.

 Mء أX



صاضاه1نينيصالإئماسبجءت؛و ٤٤٠

شد

ارضزلا ١^١؛، محهدة ١^ الئخ ء بحي ملأ الإطاة، اواخ: اك>ط 
هومعها إلا سمثا يتلإذسآس ؤث* ثعال؛ اممه لمول برئه؛ من ا،لآيوس 

هديةهيميث أئ!أمنتت> ؤء مال؛ افه لمول مسكه؛ يوم لآكل يطعم أف وعلته 
[. ١٨٤]اكرة: ه مت1كإن طعام 

يطيمانومحنا الكبيرَة والمرأة الكتثر رخصه كاثت عثاس1 ابن هال 
علحافتا إدا ^١^٠^ والحامل منكينا. يوم كل مكاف ؤيطما يمطزا اذ الصثام 

^^ولإ؟كنمحيألأيو؛لأة
٠

يرجىلا وعجز زواله، يرجى عجز ثوعان؛ والعجز العجز، صدها الإطافة ا ١ ] 

ؤدنن'كاثكتابه ق ءئوْل اش بيته فمد زواله يرجى لا الدي العجز فأما زواله، 
حتىانتظر له! مول هدا [، تالمرْ:أخا أره آياو مذ مدة سمر ظل أو ئلإُئا يكر 

تحال؛اش لقول مكينا؛ يوم كل عن يطعم يهشر؟ ماذا ولكن عاجز، لأنه الصوم؛ 
ثثومواوأن ة؟, خز مز -نيآ ثلئ ئثن يتكؤؤ ْلمام هذية ةطيمثات< أك؛أننت> 

أي1يكلمونه؛ معناها؛ ةيل1 يهليمونه ومعنى ]اوهمة:أخا[، إنَقثازثثتوزه -حرئًظم 
محتيدخل أي؛ يهليمونه الصحيح—؛ —وهو وقيل تجثملونه• لا بحيث طاقتهم قل 

ذنثقة.بلا ويدركونه طاقتهم 



٤٤١ةت1باسي1م 

نههبمتهالأكؤع بن سلمه حديث من ؛ الصحيحقزرق ست أنه هذان عل والدليل 
أنزلمحي افتدى، شاء ومن صام شاء من محؤون؛ الناس كان الصيام *رض ما أول أته 
أثهدئنن كسا؛يداوبنتتت هدى ألمنءان فه أمزل ١^^، ؤثبمررمْنا0 تحال• اممه 

الصححنق ثاُتا كان ؤإن القول هذا عل ؤندل الصوم، فلزم ء،  ١٨٥تالقرة؛ه دآلنزناُا 
مدحتؤنأ ثلئ ئش بمسكتف هلمام فد-ية مممثث ائ;أث ؤولإأ الآيةت ظاهر أيما 

لاوقرة:؛خاا.ثنوثواخوشظإه وآن دل 
وجهولكن ه قئًقم ثثوثوا ووق فقال! يغليعون الذين اممه نحاطب، إدف 

~واف4ذللش وجه ٠، والشيخور والشإح الكبثر ق نزلمت، أما لآ.بممحا عباس ابن قول 
فإذابينهإ، التخير كان حن لاصوم عديلا الإطعام جعل افه أن أعلم— 

الإطعام.لزنهم هؤلاء عل الصوم ثعدر ل، فكول.' الإطعام إل رجعنا الصوم دعذ.ر 
ثلاسأويطعمون مكينا ثلاثن إطعام يطعمون هل الإطعام؟ كيف ولكن 

منكينا؟

تسعهيطعمون أو ثلاثن، الشهر كان إن مكينا ثلائ يطعمون الحواب! 
إطعامنلنا• إذا اليارتع، بن والمرق وعئرين، نعه الشهر كان إن مسكينا وعثرين 

مكين.له يوم كل لأن تحوز؛ لا وهن.ا واحدا يعْليها أن تحوز صار ثلاثن• 

(،٤٥٠٧)رمم ه، ثيتّنه ألثيز شمت؛بتمحأ وش باب القرآن، ير نفكتاب البخاري؛ أحرحه )١( 
يتنكٍزه،نلمام ثن فن تيعوقت> أون;رك. ووقذ تعال؛ نوله سخ بيان باب الصيام، كتاب لم! وم

آوتقيندنشا تى'؛ا>كن ئمدوتُدتي أكاتا ؤ قوله؛ باب يرالقرآن، نفكتاب البخاري؛ أحر-بم< ( ٢) 
(.٤٥٠٥)رنم ه، أثاوأم يذ سدء منم 



^قضاهاهمنيصالإئماسبجئبل ٤٤٢

ذلكأشتة أوما ا أوممن رر! يعطثهم بأن يملكونه طعاما المسايى يعطي هل ولكن 
اأص1حةكات فإذا !^؛ ١٥٤١ويتظر ئم أنه الصحيح؛ ناضجا؟ شسا يطعمهم أن أوله 

اش|دحةكانت ؤإذا فهوأفصل، ؤيتولونه بمليخونه وهم الطعام الفقراء هولاع يعلإ أن 
فهوأفضل.لعكس اق 

الناسعل زمان يآق فمد الأزمان، واحتلاف الأحوال باحتلافح ئم، وهذا 
ثلاثونفيدعى ناضجا، يعهلاه أن الأول هنا فكون الطعام، بملح أن ١شر يستطع لا 

عشاء.ؤإما عداء إما ؤيملعمون مكينا 

،وحبرا أدما يطعمهم مئثرا كثريدعوثلاثئن حئن بخمحقبمثئ مالك، بن أنس وكان 
يتفلرأن الأفصل ولكن نيئا، أو ناضجا بملعمهم أن تحوز أنه هوالصحيح القول وهذا 

الشر.اصالحة 

عثه؟فإذا تاب،، ثم يصوم، لا أنه ذلالئ، إل جع إذا الصلاة تارك قائل؛ قال فان 
يصللوكان حتى الصحيح— القول —عل كافر لأنه الصيام؛ يقفى لا فالحوابر؛ 

مؤقتةعبادة كل أن القاعدة لأن يقفى؛ لا فإنه عمدا الصوم تزك ولكن وهومسلم، 
عملرءس لموله. منه؛ مبل لا فإما قرعي عدر بدون وهتها عن الإنسان أحرها إذا 

قهوند«رأا.أمئدا عنلأثبمزعش 

٢(،• U/T)والدارظي ٤(،  ١٩٤)رقم المد ي وأبوبمل (، ٥٣٣)U/شة أي ش أحرجه )١( 
(.٢٧١واوهفى)ث/

(،١ ٧ ١ رقم)٨ الأمور، محدنات ورد ^، ٧١الأحكام نقض بابق الأقضية، كناب، لم: مأحرجه )٢( 
عاسةين، حد من 



٤٤٢ةت1باس1م 

فقئ

أنثنه:إلا ^^٥ لة نح لم الصوم لزنة وش 
اصص خاقاءؤمملإاصاكلث، أحوظ:صزؤئإذا 

أفيهنامنيأنوتأخوئاعو نإل اص ودونائ وكزيوم؛ منكتن ؤإلهام 
كاآريض.حنب المصاء 

ِفيو^51 1^1؛؛ ؤلأ:مغبجا الفؤ، ؤ\فءوص الخاتص اش: 
اليومئ جرة ف دبك وجد ومي علة، ثقثسه كالحثض والنفاس ا"لإض، باب 

٠أنميه 

صنمها؛صح النهار ئ اعتثك م الصوم، ثرت لتلا دمها اشلع ؤإن 
بجزص>ئةا(ققم»لأن 

معناه.وهذ0تي 

القصاءُ؛ِمحوارصكُاكئثنء س:
1اا[١٨٤]اوقرْ; أزه أيام ين فؤسذه معر أوءق نِ،ُبمسا 

تجزئ؟فهز واجد مسكتن عل الإُلعام لوور محل؛ دإ0 
ثلاثينطعم هل ت ملل قبل قولنا هومعنى هذا عليه، يكررْ لا لا، فاّبواب• 

الأيام.بعدد بد لا ثلاثين، إطعام أويفرق 
الفطن٠١>اله قوله! اكصام،، وعلته الفطر له ُرالريص ١،^^ يقول، [ ١ ت 

قالفطر إن مول! أن يمض فلا الفطر، س المغ أي؛ المع؛ مقابلة ل للإباحة هنا اللام 



اسقضاهاهميصالإئماسبجضل ٤٤٤

ؤإنالفطئ، لرمه بالصوم ثمحرر إن  ١٠٠٨^أن وذلك الفطر، يجب مد إنه بل نق• حقه 
الفطر.له فليس به يتفزر ولا عليه يثى لا كان ؤإن الفعلر، له صرومس بلا ليه عص 

يلإؤثن'؛اث تعالت قوله لعموم الفطر؛ له إن مال• العل،اء يعص كان ؤإن 
يثس،لم أم عاليه سى مواء الفطر يبيح فإنه مرصا يسمى م| مكل سمره عك أز زيبما 

>الهفقوله مشمة، عليه كان إذا إلا المريض يفطر لا يقال: أن الاحتياط لكن 
الفطث«فيثقابلاهم.

آومكرزلقا ؤثى'كاث تعال: لموله اكضامء؛ ®وعائه المؤلف يقول 
أوإيءلاءالمرض زياق-ه الصوم من خيفا ما للمفطر وائيح أوه آباي بذ دءثْ سمر عق 

المريضيتعب بحيث أوالمشمة برئه أوإ؛هلاء المرض نيادة حيف فإذا هوالمبيح، هذا برئه 
الفطر.له يبح هنوا تكل صام، إذا 

الفطريبيح لا فإنه ونحوه والإصبع المزمن كوجمر فيه للصوم أثن لا ما وأما 
منهيستفيد لا فإنه الضزس و-ح ء؛-رد أما هدا، عل ثريس، أشياء هناك يكن لم ما 

هدافإن الغداة وأكئت، أفطزُت، إذا إنلث، الين،: له قال لو لكن أفطر، إذا الإناف 
مصيكون أحيائا لأنه بأس؛ لا قلنا: الصزمى. أو السن مرض المرض عليك بمون 

يفطر،فإنه الصوم عليه يوثر كان إذا مثله الع؛ن ووح والئار، المرض لهلول سببا الغذاء 
وإذاكانلأ؛ؤثرفإنهلأثفطر.

معناه،موجود الضزر لأن الفطر؛ فاله النهار أثناء ل فمرصن صائ، أصبح ومن 
النهارأثناء ق المنهمر حدط، إذا نعم ثمول: الفطر؟ له مهل الوجوب، يمغ ما حدث ؤإذا 



٤٤٥مماو،اسيام 

إذاوالصحيح موجود، الضزر لأن يفطر؛ أن فاله الفبمزر منه عناق أو عليه يس وصار 
فالهذلك، نحو أو الأنثغن ثثمق تخاف أوشبق جؤع أو العطس شدة من مسه عل حاف 

بلالعطش، محرد الراد ليس لكن العطس، حاف إذا ا،لزض، بمنزلة هدا لأن الفطر؛ 
الضزر.منه تخاف أو اثلأك منه يجاف الدي العطس 

هوكان فإذا كثيرا، الماء إل تحتاجون بالثأكر الصابون الناس بعضي يوجد مثلا 
الماءممد إف الأطثاء! فال إذا ت مول ويثزب ويأكل يرؤح أنه ظاهره يعض• مريقا ليس 
يفطر.أن فله عليكر. يمثى ؤإنه عليلثا، ينثر 

يتحمللا النهار وطول الصيف أيام ق سئا لا الناس بعض يوجد الخؤغ وكدللئ، 
•أفطن فنقول: الضزر مسه عل وتخشى الشمس غروب إل الفجر طلؤع من محمى أن 

ض.وا-قمد وامع والأمر 
محردوليس مرض والئبق المطر، له فإن الشبت، من ه نمعل ينثى لكن ؤإذا 

أنهالعافيه— الله —سأل به المصا؛ان بعض حدثنى وقد هومرض، ز الئهوة، شدة 
عفلعانتفاحا ئممخ يم ا-قصيتين، كيس إل الماء ينزل شهوته ويدور يشتهي ما بمجرد 

سمقتخشى كان فإذا العافيه— اممه —سأل عظيم مرض اطلرض هذا ومثل ينزل، حتى 
أستهلأنه مسه؛ عل حائف، لأنه ويقفي؛ المزض، أعظم من هدا لأن يفطر؛ أن فله أنسه 

المريص•

،ص؟اأرص؛اتيقكيفلإ0ئالقال:
عاليهيشي الذي كالكبير صار معه امتمؤ فإن علميه، هان إن يمؤّي فابواب• 

الئزم.



^قضاه1نيهمصالإئماسبجضو ٤٤٦

أثرلا ما ئأما برئه• إبطاء أن نناديه الصوم مى حنقت ما بتمطر• والمنح 
صروعلتهلا لأيه الؤطر؛ يبتح ملأ ودحؤْ والأصح الفرس كوجع منه هثدآ 

موجود.الصزز لأو الفطر؛ مله الثهار دمرمر(فى صاقا أصخ وش لصوم• اق 
أنقاف ثس أو جؤع، أو عطش لشدة صه عل حاف إدا والصحح 

اريص.أثب مجه، عق حاف لأية ؤمفي؛ ^ ٥٥١١يلة دلك،، وثحؤ اقا0، سس 
علوقور الككليث، لا لأية المصاء؛ معلنه لإعناء الصوم مائه وش 

مهوكالمرص•صاحبه، عل ^٧ ١١ست ولا عقهإلثثم، الأيياء 
الإمثاك،الصوم لأو صومه؛ يصح لم الثهار حميع علته أعمل وش 

الإتناكص م ضخ المحار من ^١ أثاى ؤإف إي. دلك، ينب ولا 
إداينتبه ل٤نذه المنتبه؛ حكم الئاأمتي لأف صومه؛ صح المحار حمع ثام نإف فيه. 
ثتحدالأآ؛;فيءالأزشاا.ي، 

ملمن ين فإذا واءم، والإغاء ايتون بتن يمزق ت يعني واصح، هذا ا ١ ] 
لأتهصحح؛ غر وصومه عليه، ثضاء لا عليه؛ ثيء فلا الشمس غروب إل المجر 

الشصعروب إل المجر مل من عليه إذاأغمي عليه والمعمى الأكليف، أنل من ليس 
محزئه.فإنه الإعإء قبل الصوم نوى ئد وكان المحار من جزءا أفاق فإن المضاء، يلرمه 

فالنائمصحح، فصزمه الشبمس غنيت، أن إل المجر محللؤع فبل لونام والنائم 
منحزءا يفق لم ما قضاء عليه عليه والمعمى مضاء، عليه ليس والمجنون المجنون، صد 

والمرقعليه، ثيء ولا صحح صومه والنائم المجر، مبل س نوى ئ• وكان المحار 
الإنسانعل أغمل إذا إنه الصلاة! ل الراجح المول فإن الصلاة بخلاف، وهذا ٠لاهر، 



٤٤٧ةت1و،اسم 

مح،زلأتاعاكئثبجرم
اشثر.ة ظهرْ؛ وواء البيوت حشمحك يمطر ولا المصر• 3، لكنيا 

لقثمال أة الأنلص عنرو بن حمره ووى ة ؤمطر؛ يصوم أف ؤلكاي 
عش.متس هأنمن« ثئتؤ يصم شئث ررإل قال: ١!،^؟ ق ررأصوم 

ينالإاشمرفيام«ققه
أ.كالم۵بمرا أدصل ثكال عايها، ا،لممق ١^٥^ رحص من زلأنئ 

ذلك،أوماأثب أولحادث جلزمحى عليه كإلوأغص لاثقاءعليه فإنه شرعندمنه 
فيلزمهوالمالْ فد هوالذي فيكون ببج عليه لوأغمي ك،ا منه بمصي عليه أغمئ ؤإن 

الصلاة.ثقاء 

فهداانس محي ّثنا لأيد أو المافة لأيلغ الذي اضر ثر الأثا [ ]١ 
كونأن المؤلف واثرط لاوقرة;؛حا[، سمره ُؤأوءإأر تعال: افه لقول الفطر؛ له محح لا 

هذايكون أن مثل الفطر، له تحل لا فإنه به اطه عمى وهوالذي ^٠^، كان فإن ناحا، 
فهذااد4ينأوفكس، الحئرأوقال الريلقدساقربملابأوتيب 

تحملهلم الأول أن بينهعا والمرق الفطر، له ذهذ"ا نفره ل العاصي وأما محرم، سفره 
سمره.ق عض آحرلكن غرصن فله الثاف أما ثرإلاالمنصتة، العل 

يفعأن يريد بيتا إنسان منلث، امحتأجر إذا ثحثنا~ من ليس كان ~وإن هن*ا وثفير 
للهومزحا منه جعل ثم ل1ننكنه، منلث، استأجره ولؤ حرام، للهوفتأجيره مزحا فيه 

لفعلاستأجره والثان ال٠مم، لفعل استأجره الأول ق أيه والمرق بحرام، ليس فتأجثره 
ائمم.فيه فعل لكنه مباح، 



^قضاهاهمنيصاسمماسبجحاابل ٤٤٨

تعال!قوله والدليل مباحا، يكون وأن طويلا بمون أن )(ييؤم' المؤلف اثرط 
،!;,?،؛٥١٤المؤل_ما وءال لره، آياي من ءءثْ سمر ءق أو مغُئا ^٢ ؤدش'؛اث 

من®قش س! ام بقول لذلك استدل ثم أفصل. والفطر ؤيفطر، يصوم أن للمسافر 
.١^١٠الضنمِو الإ 

لأنؤيفطر؛ يصوم أن له المسافر أن والصواب! نظئ، المولفج إليه ذهب وفيإ 
علالصائم يثب فلم المقطر، ؤينهم الماتم منهم الرسول. يع ُكاذوا الصحابة 

رْتهبمئالآأالس عمرو بن حزه حديث وكدللث، ٠،  ١١لماتم ا عل الممطر ولا المقطر 
دأهطن((رآا.شئت خئإ.( ثئئ »إنى س! البئ، له ةال حن 

هوبإ استدل لأنه أولا؛ نظث، فميه أفصل. الفطر إن المؤلف قول وأما 
ققاله إثإ الثمر١١ ق الصثام الإ من ®قش ه! الرمول قول فإن العموم، من أحص 

ينظرونعليه يتزاحمون والماس عليه طلل قد ورجلا زحاما رأى اله وهي ممغ، حال 
يعني!الثمر١١ ق الصتام الإ من ®قش قال! صائم• قالوات هدا؟اا ®ما فقال! حاله، ما 
الإ.من فليس الخال هدم إل أدى إذا 

الممن ®ليس ت الحر واشتو عليه ظلل لمن ه الّك، ُول، باب الصوم، كتاب \ؤخ\اوي.' أحرجه )١( 
مهرق والفطر الصوم جواز باب الصيام، كتاب ت لم ومرذم)اُ؛ها(، المفر،، ل الصوم 

جابرق.ئن.حديث ر»م)ه؛اا(،من افر، للمرمضان 
الصومل بعضا يعضهم ه الني أصحاب بمب لم باب الصوم، كتاب الخارقات أحرجه )٢( 

رمضانمهر ق واكلر الصوم جواز باب الصيام، كتاب لم! وم(، ١٩٤٧)رقم والإفaلار، 
خ؛هنبمد.أنس حديث من (، ١ ١ ١ )٨ رقم معصية، غم ل للمسافر 

كتابت لم وم(، ١٩ ٤٣)رقم والإفaلار، المفر ق الصوم باب الصوم، كتاب الخارىت أحرجه )٣( 
(.١١٢١)رقم فر، الل والفعلر الصوم 3، التحتم باب الصيام، 



٤٤٩؛ت1واامي1م 

الممبب.بخصوص لا اللفظ بعموم العترة إن (! ^lJولا فيه، إشكال لا وهذا 
حالهكاك من وغيرن0 الرجل هذا يشمل قلنات ولهذا الئمظ؛ بعموم العإرة نعم، مول؛ 

لملناتؤإلأ عممه أن تحوز لا فإنه معثة حال عل وب امحم أن علمتا إذا لكن كحاله، 
ثر.الق يصوم كان لأنه الر؛ يفعل لم الثسولا. إن 

يصوم،أن الثر من فليس الثر ق الصوم عليه ص من مال! أن الراجح! فالمول 
ثلاثة!لوحوْ الصيام؛ فالأفصل عليه يشي لم ومن 

الدرداءأبو قال ثر، الق يصوم كان فانه الثي.، فنل أنه الأول• الوجه 
يدهليقع الرجل إن حى الحر شدة ي تفر ل ومضاف ق ه افي مع رركنا لآ.بمثق! 

رواحه®بى افه وعبد اش رسول إلا صائم فينا اُلووما شدة من رأسه عل 
ءثؤاقلأهؤئ؟أ؛الرسول سنة لأنه أفصل؛ الثر ق الصوم إن مول! هذا وعل 

سقد الناس إن اممه، رسول يا وقيل! العفر صلاة بعد إليه فجيء يصوم كاف ولأنه 
عأتيألألأْأئمناهته وهوعل العصر بحد يإء فدعا ماثفعل. وينتظرون الصيام عليهم 

القليلإلا يبث، للم الناس فأفطر ينفلروف، والناس يثرب فجعل فخذه عل فوصعه 
بحصإن افه، رسول، يا وقالوا! إليه فرجعوا العروب من قريبة الشمس لأن صأروا؛ 

العصاهءرأوكك العصاة، لآ\وؤإ1> فقال! صام. قد الناس 

!٩٤٥)رقم افر، ثم رمضان من أياما صام إذا باب الصوم، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
(.١١٢٢رقم)الفر، ق والفعلر الصوم 3، التخيم باب الصيام، كتاب ت لم وم

ا١ ١ رقم)٤ افر، للمرمضان شهر ل والفتلر الصوم جواز باب الصيام، كتاب مسامت أحرجه )٢( 
جابرحديث من 



صضاه1همنيصالإئماسبجءت؛ل ٤٥٠

صعبوالقضاء عليه، وأسهل له أنشط صار الناس ح صام إذا أنه الثانرت الوجه 
بمم،وهولم الثاف رمقاف ٢؛، حتى وبجاون بماهل الناس بعص ولهداثجد وثاى؛ 

وأحس•فهوأول أسهل كان وما 
أقفل،فكان ووقته الصوم هومحل ومضاف لأن الزمن؛ مضيله الئاJشات الوجه 

فالصومالشديدة اثثئة مع وأما الإ، س الصنم وليس أفصل، فالفطر المشمة مع أما 
وهداعصاة، بأنهم بقوا الدين القوم وصف ءثؤ١كلأ٥ؤئم الني لأن حرام؛ 

•السافر صوم مسألة ل الئفصيل هو فهدا معصية* أنه يعني 
لأو مر الل صام من أن إل الظواهر اساع ل كعادتهم الغلاهريهر١ا وذهبت، 

صامفإذا أحز، ايام س عدة عليه أوجت، اطه لأن له؛ صيام ولا باطل فصومه ا،لزض 
صحيحة،غز فعبادته الولت، قبل العبادة فعل ومن وئته، قبل صام فمل مضاف وق 

يصومونالرموو مع المححابه كان فمد الني.، بثنة مردود هدا قوثم ولكن 
مريصاكان فمن والمعنى• محدوفا، لقدير عل والأية صام، قد وهوثمه. ؤيفطرون 

وربابالظاهر يتمئكون يءيرآدده لكنهم فته، إشكاو لا وهاوا فآفطز. سمر عل أو 
•ممرا بالثنة يتمثكون ؤإلأ الثنة، عن يعملون 

نجيبكيف، ٤^٥<؛ وراء السوت يوك ارحم المؤلمv قول قائل: قال فان 
هذا؟حلاف الصحابة عن وزد عثإ 

بقرتهدعا المر أراد إذا كاف أنه أنس عن ست، هتوا نضأ، فالخوان،: 
المحل)أ/*؛أآ(.)؛(اظر:



٤٥١ةتاو،اسم 

أدواايم وأجراهم؛ لهم ي الصوم والمرصع والحامل ازيص ولومحمو 
ييئلارضئةثاةال١ل

الغماوي،تجزم م ض روي و الفطئ؛ لة أبخ النهار أساء ق نام ومذ 
ملمعداء0 ^١^، ثم مدئع، رمهبماف، مهر ق السطاط من نفينؤ ق ركب انه 

 :Jدلق:كؤىوت؟انزت. محاوزاتوثصئممبلإدا

وأنهالع1ئ، محيي ثمره ؤءإ؛ا قوله: لأن -^١؛ القس تطيب لا لكن ، ركب٠١٠ثم وأكل، 
أنبجون لا الحمهورت رأي الراجح فالقول السمر، ل شايغ يمي: ظهر. عل مال: كعا 

وأداهاجتهد من لكن فعله، من عل وننكر ظهره حلف ١^^ بيوت عنلف حتى يفطر 
الله.عل وحاثه اجتهاده فله ذلك إل اجتهاده 

وإنتيل:نازادسفيام؟
لحتى فهوحاصل الصوم مشمة أما ثر، البسبب حصلت، التي فالحواب: 

عليهكان إذا مول: الاس؟ أمام ويثزب يأكل أن للمسافر بجور هل لكن البلد، 
لألأمحمميا؛ ياكل أن فالأول المر علامة عليه ؟ض لم ؤإذا بأس، فلا السمر علامة 

ليسالمرم أن ؤيظنون والصغار الصبيان أويغربه وجه، من للغيبة مسه يهرض 
مريضة.

أوالرضعأوالحامل أوالسافر وصام الثمة مع كلف الريص لوأن يعني: [ ١ ] 
ملؤإما كراهية مل إما عنه مهنا يكون قد لكن صحح، صيامهم يعض: بأس؛ فلا 

ماما.مصلناه ما حشبؤ عل التحريم، 

(.٧٩٩رغم)صفرا، يريد ■حرج ثم أكل من باب الصوم، كتاب الرمال.ىت أحرجه ( ١ر 



سقضاه1نينيه4اسممأسبجينل ٤٥٢

الصوممن الولد عل أومحاق الصوم عليها يس لكن فإذا والرصع الحابل أما 
الفطرمن الولد عل حائنا إذا رثا بل الفطر، لها ياح فإنه الغداء؛ كقص 
أوالإطعامالمضاء يالرمها هل لكن اثعصوم، منإماذ قذللث،  ILالفطر عليها وجب 

والإطعام؟أوالمضاء 

منؤمتهم فمط. الإطعام ؤإنا عليها، قضاء لا قال،ت من منهم للعناء؛ أقواله فيه 
علحنئا أفطننا إن وأما الولد، عل حوئا أفطننا إن والإطعام المضاء عليها ءال،ت 

وأر).ضالمريض لحكم j( لأما فمط؛ القضاة فعديها القس مع ولدبما أوعل أنميها 
المضاء.إلا عليه ليس إطعام، عليه ليس 

عنديالأفواو وهدا عليها. إطعام ولا المضاء، عليها قاله؛ من ؤمنهم 
مردود،قولنا أن شك فلا المضاء، يوف الإطعام عليها أن العصوم عن صح إذا إلا 

عليهطإن ثقال: أن ثيء ^٠-؛؛، فإن ^،٥^٠^٣ المل عن أر هناك بمكن لم إذا لكن 
شل.المضاء 

يزىأن مثل: هلكة من معصوم لإنقاذ لوأفطر ما الوجوه بعض من هذا ؤيثبه 
ذلكعل تقنى مب؛ أو أكل إذا إلا إنقاذهم من بمفن ولا ازث حاضئ،لم أuتا 
فمهل.قضاء فمهل؟ أوقضاء ؤإطعام قضاء فهليلرمه الماُصومين لإنقاذ أوثرب،؛ فاكل 

عليهاليس الولد عل خوقا أفطرتا إذا والرضع الحامل أن عل يدله وهدا 
عاليهنجب معصوم لإنقاذ أفطن الذي أن إل العناء بحض ذهب، ولهذا المضاء؛ إلا 

المضاءعليها هوأن بملهر الذكه لكن واأرض-ع، الحامل عل قياما والإطعام المضاء 



٤٥٣اد^طام هلاب 

داوياآبو زواْ هاكل. ا الله.؟ وثوو ثنة عى اتنعب د1وت 
 ٢Jيم:لأتاح؛لأبجاالأهارلكرضل

لكلصلأة.ا-ئبمر محم علب فيها اجتمعا قإدا وامحر، الثمر كئتلنن عتاده 

اللهومول ارأف جابر روى ولما لدلك، الفطر؛ قلمه ممره لط الثوم ثوى وأل 
إلشل؛ ْعة• الناص وصام اشيم، كرغ بلح حش نحام المح عام زج حس 

•• • هعك يإ يظزوو اواس و|ل الصنام، علمتهم مؤ هد الناص 

أويغلببه ألزمهم اش أن لاثعلم يعا اممه عباد يلزم وألا الدمة، براءه الأصل لأن فمط؛ 
الظن.غله فيه تحري مما كان إذا به ألزمهم اممه أن ظثا عل 

ملمسيئا إلا اممه عباد تلزم لا أك يفهمهات أن ان للإنينمي ذبد0 وهذه 
قفأنت ؤإلأ به، ألزمهم افه أن الظن~ غلة فيه بجري كان ~إن طتك عل ملب أو 

جل•

المضاء.وعليهإ نمومان لا اء والنقوالخاتص 

اليوتص حرج إذا ان الأنأن عل دليل المؤلف به استدل الاJي الأثر ول [ ١ ت 
يفطر،فإنه واحدة ذولع إلا البيوت وب؛ن بينه ؟كن لم ؤإن يفطر، فإنه يراها كان ؤإن 
رحصل الرحص مزط ص ليس لأنه هصرا؛ يصل فإثه حاثت قد الصلاة كانت ؤإذا 

واحدة.ولوشلوة يفارق أن المهم البالي، عن يغيب أن ثر ال
يفطرأن إل واحتاج النهار أثناء ل مرض يم محاجا كان ثشئا لوأن [ ٢ ] 

ءديألألأهؤشأيم٠ُالني عن حديثا فيه أن مع السافر وكدك فمال! يفطر، أن فله 



اسقضاهانييصاسمماسبجضل ٤٥٤

وصامبعضهم هاهطز يئظئول، والناس مثرب العصر بعد ماء من بمدح يدعا 
مسلملوواْ ^١٠٠٠ ١١١ررأوكك محمال! صاموا، ثانا أل ملعه بعضهم، 

١^٥ممي أثوئه هاِل لأمطئ,اياع، زمحئ: شاة. ؤوثأ0ئمحنة\ 
يؤون؛

س0ق حى ءادْ عل يثر نياهءيقاق اض أن عل دليل الحديث هذا ق [ ١ ل 
اأقلءلسشو.عذسبام.الأ؛ح:شن

صرإن قالوا: -واشُأعانأ- لكمم لميفطروا والذين النفررا'، ضلأة بعد 
عبادتنا.ق فلنمض يرب،، والغروب 

ركعثيق يهلل أن أراد إناثا أن لو ولهدا المشمة؛ من حتر الثنة اتبيع لكن 
أزل،الثنة اثماع لأن أحطآث،؛ له: محا وثد> ممل أن أراد القبر- راية أي: - اشير 

حفم،مح، لا قلنا: وادعواش. اض إل أبمهل أن أيند لوقال: حتى عنميفه.إ، والتنة 
،.iUيتجاث، أن حري فإنه والإقامة الأذان ما؛خن وايع الركعت؛ن، 
ةإل ذاما كان الاس من أخدا أن قدر فلو شاة، با يفطر أنه الأَءنغ ]٢[ 

وميوهوصائم وجامعها إليها واشتاقا زوجته جنبه إل ونامتا صاع وكان للعمرة 
حدعل كلها الأكل، وبين ا"يcأع بغا يرق، لا لأنه الراجح؛ المول عل، بأس فلا صاتمه 

]اوقرْ:بم؛[.ئأهنمه الأسيل أ'مح4 بى 
(،١١١٤رنم)للمافر، رمضان شهر ل والفهلر جوازالصوم باب الصسام، كتاب ملم: أحرجه )١( 

حديثججابرمن 



٤٥٥ةت1باسم 

راللأله الفطر؛ لهنا يبح لم صاثنان رمحا اأريص وبزأ الثافئ، قدم ؤإدا 
اونيكص.محىلك،

ئضثو3ذ.................زئي زاومحخاأزمحمضؤاس ؤإذ 

رمضالق روجته جامع إنه فقال! العمرة ايام ق ما5ه ق مائل سالك إذا ولذلك 
لأنكمث5ه؟ أهل من أم افر مأث هل له; قل الكمارة. عؤك ثقل؛ فلا صائم• وهو 

علكلامك يأخد قد مشكلة، فهذه معتمر وهو الكمارة. عليلث، وق1لتاأ أطالمت، إذا 
أكومنلأن منه؛ بد لا هنا والممصيل شهرين تصوم مسه ؤيكلم، المول 
فتقول!ستفصل، أن بد فلا ثئالى فإذا مسافرون، رمضاف ايام ق الخرم ل يوجد 

قال؛ؤإذا ثيء• علياثؤ ليس مننا؛ للعمرة. جاء مافر قال؛ إذا مقيم؟ أم مافر أنت، هل 
بالكمارة.ألزمناه معه، أهل من إنه 

فعليهالنهار ق أفطر يم ثطوعا صام من يمول؛ من العل،اء من قائل؛ قال فإن 
هوالصحيح؟هدا فهل قضاء. 

يلزملث،أسد.ده إذا مل هناك ليس قضاء، عاليه ليس أنه الصحح فالخواي،؛ 
أهلهعل لحل الرمول، لأن الناو.ر؛ عكم له وليس فمهل، والعمرة الحج إلا قضاؤه 
تكنقأكزرا؛. صاحا«، أصنت قلمن. ارأرينيه فقال: حيل. إلينا أهدي إنه له؛ فمالت، 

الأصلفيقال؛ الشزم. الصيام ليس الطعام عن ّاجا أي؛ صاجا؛ المعارمنيقولون؛ 
هوالأصل.هاوا ثزعثة، فهوحقيقة ءقوأكلأ0ؤئم الرسول به نطي ما أن 

١٥٤رقم)الزوال(، نل النهار من بنية النافلة صوم جواز بابط الصيام، كتاب لم: مأحرجه !١( 
يجئقبمءا.ءاس.ة ( Lob•،من 



بذحنيلاص الإمام يآص الئاي على اص،يق  ٤٥٦

الئذؤمْااناذكزناو م رنون، الإئثاك ممي 

اك؛الإملرمه بلده إل صائم وص السافر قدم إذا ينق فيها»ئق شاله هده [ ١ ] 
الخصر.جانب فغلب والحاصر، المٍيح حقه ل واجتمع واجب، صوم ل قنع لأنه 

الإمامعن روايتان هدا ل لا؟ أو الإمساك يلزمه هل يده إل مقطرا قدم إذا لكن 
ءلاهتاالفطر له تحوز اليوم هذا لأن الإمساك؛ يلرمه لا أنه والصحيح ، ^٥١^٥ أحمد 

وليسالنهار آخر ق فكدك بأهله، ؤيتمح ؤيثرب يأكل النهار أرل ل فهو وباطئا، 
الماحعنه زال وهذا امحليث، عليه طزأ فالصئ ;َكةاندث، الولمج قال كإ كالصئ 

منصار بغ فإذا إطلائا، الصوم أهل من ليس يلغ أن نل الصى لأن ،؛ 3yومحنها 
سق.كا المضاء لايلرمه ولكن الإمساك، فيلرمه الصوم أهل 

ماذابممميدلوأمنك حض الإمساك لاثومه فإنه ئفطزا قدم الاذرإذا أثا 
بوجوبقلتا إذا يالواجمس،. القيام يستفيد قائل؛ نال إذا لكن والعطس، الحؤغ إلا 

معودابن قال ولهدا دليل؛ يوجد لا الإمساك بوجوب يقول من قلتان الإمساك، 

يعنى:عنه؛ ق)الش(أآآ ذكره هكذا النهار® آحز فكألل النهار أوو أكل ®من دممحئ: 
ولوقدمالقياس، ص وها،ا النهار، آخر ق الأكل له جار النهار أول ي الأكل له جاز من 

الإمساك؟يلزمها فهل اليوم ذك ق الحيض من طهريت، قد امزاته ووجد مقطرا المسافر 
الاغليسلخدوثالوجوب؟لروال لأنه لا؛ الخواب: 

اليومذك ل الحيض من طهزمحتإ قد وزوجته وهومقطر قدم فإذا هدا وعل 
جامععاقل مكلفا؛ابغ رجل ؛يمال؛ بها، يلعز أن ؤيمكن البلد، ل يجامعها أن له جاز 

•الرواتندالوجهين)؛/أا"أ( )١(انفر: 
)آ(الض)"آ/أ؛ا(.



٤٥٧السأم ةت1ب 

دبكموى قإل زمصال، عتز يصوم أل له ؟كذ لم الفطر له أبخ وض 
}لمّواها الزمان يصلح ولا ومصاف، ينؤ لم لأثه يصح؛ لم 

يمكنكيف جاعكإ، ق تك،ا اض باؤك لهمات ويلنا الغلهر بعد ومماف مار ق زوجته 
والزوجةمقطرا قدم إذا ذكنذاها، التي الصوؤة هذه عل ثنيق هذه أل وابواب• هذا؟ 

اك.الإموجوب لعدم محامعها؛ أل فله النهار أثناء ي الحيض من طهرت قد 
عؤل محرم غثر هذا الزمن الزمن• لأ-تيام الإمساك؛ محب إنه وةولهت 

لحمها؛ل فالزننغثئمحوم الحاتص وكذلك ويثزب، أولهياكل ل أنه بدليل السافر 
يومهو محرم غثر وآمحرْ محرما أوله يكون أن يمكن فلا يتبعص، لا اليوم هدا لأن 

واحد.

إليهفرؤع ثيء، عليه طرأ لم فأفطر مافر وهو البنيان فارق من قائل• قال فإن 

الهلائرةلكن فأفطر، اأطار إل خرج رجل يقول• ممرا شر المسألة هذه فا■لحوابت 
يلزمههل البالي إل فرّح مقطر الأف وهو المقرر وهتها فبل اقلعن، أوأما محضر، لم 

الإمساكيلرمه مقطرا قدم إذا السافر بأن قلنا إن القولين، عل ينبني أولا؟ الإمساك 
لايلزمه.فإنه الراجح هو وهذا لا• يلنان ؤإذا باب،أول، من هذا لزم 

الإمساك؟يلزمه هل وهومقطر اف رمض مار ق برأ إذا المريض فيل• يإف 
قدم،إذا والماخر بزأ، إذا ا،لريض ئلأتةت هؤلاء السافر، مثل هو لا فا-لحوابت 

طهزُت،ؤإذا والمرأة 

اليومفجاء ا مافن لكونه الفهلر؛ له أبخ اثا إنلوأن بمي• صحيح؛ هذا ا ١ ت 



حنبلiصدبز الإمام ص ي الء1ني ملي المميق  ٤٥٨

قفل

تجاذلأئ:زنا؛كإو 1مم: ئلالإ ام إلا زنصاذ ضن؛ نجي زلا 
ُ.رمصالا لحول به تيس لأيه 

مممئ ١٠وأهطرداررصوما ه؛ ائذ لمول الهلال؛ ووويه 

لأناليثى؛ مأصوم وiالت رمقاف س عثر والحامي عثر والرابع عقر الثالث 
هدالأن يصح؛ لا مول! الفطر. ل يباح وأنا البيص مأصوم وقال! سنة. البيص صوم 

هولرمضال.إثإ الرس 

الوقتلأن لا؛ نافاة؟ يصل أن ان للائفهل امحتوبة وقت ثقايق لو ثظثرْ 
سكان ؤإن ثطوعا فيه صام فإذا المنءس لصوم قق رمضان وهدا للمكتوية، نجئا 
ورخصلرمضال، النش هدا لأن ذلك؛ له تحل ولا ثطوعه صح لا فإنه الفطر له يباح 
الصومإن قلنا! فعل أن بعل وسألنا لونوى لكن عليك، اقبر اجل ص تفطر أن لك 
لغرشع لا وقت ق لأما البيض؛ ص ولا ثتوْ، لم لأنك رمضاو؛ عن لا يصح لم 

البيض.أيام س أفصل رمضاف فصوم النتإن، ينوي أن تجزئ ولا رمضاف، 
فإذاأبدا، ثلأثين:نتا عل الهلألأ اقر أن:زيد لأيكن أنه الشن وحة [ ]١ 

نج_،فإنه خذلف بشاهدين دخوله ثبت يكون بحيث يوما ئلأتين سعبارز سهر أكمننا 
•يوما ثلاث؛ذ عل يزيد أن يكن لا الهلأئ اشر لأن رمضاف؛ صوم 

وعشرينتسعه منباف صهر ولوكان الهلال ؤي إذا الهلال؛ رؤية الثال هذا ا ٢ ] 



٤٥٩كتابااسيام 

َُثُِ

;عصسس
وأهطئواررصوموا دال1 انه افه. ومول عى اممب، رسول صحايت، أص 

ادلع دوا ساهدان نهد هإذ يلأفن، ^^١ علتآكم عم فإل واش5وا، لرويؤ 
١^١؛.تؤ\أ ثأهيوا« قصوتوا 

لأييءامحولمقا،إلأس-:1ي >؛ ١٤إذننالهم؟ئي: 
الأول.ا1دم_ا وظاهئ وحدْ. هوله مل ممدم ٌّّّر لكلِفى ؤإل عاه• ما يعايتوف 

الهلأو،ءاختئض رواءَى ئال:وثوشن، امحةامحتح،ثمحةرلإاس 
داود.ابو رواه ؛ام،، يالص—الناس وأمر هصام، رأيته أق افه رسول 

كومت،واحي.، من مقبل المريصة، دهِق يدحل الناهية، طريقه مإ حإر ^٤٠^ 
الصلاة.

^ئلالئزوزامحا،فأيهالإ.

ؤيتق'، لرويتهارُصوموا ١٠لموله; يصام؛ يوما وعئرون ث،انيه معباف ولومدرأن يوما 
قعبال.أول ق الروية حطا بدلك 

صحح.ؤإسناده المش ق أخمد أحزجه ا-لخديث هن.ا [ ١ ] 
(،١٩٠٩رنم)ضوموا!، الهلال رأيتم ءإذا ه؛ التي قول ياب الصوم، كتاب أحرجه )0 

أيحديث من (، ١٠٨١)رقم الهلال، لرؤية رمضان صوم وجوب باب الصيام، كتاب ت وملم 
;٥^^٥.هريرة 

علالواحو الرجل شهادة نول باب الصيام، محاب والننمائي: (، ١٣٢ أحمد)؛/ الإمام أخرجه )٢( 
٢(.١ ١ رقم)٦ رمضان، شهر هلال 



سقضاه1ينيصاسمماسبجءنبل ٤٦٠

وجمان؛وِفيامحأْ 
محا؛لأمملإتيشونحثئجص.

تعالمع شاهد يه لامؤ ؤبجدا ١^، طرمة لأو لأمي؛ 
لكلئهاماثفردة، اوأة من مل م اوخاو، ظه تقع الأم، شاهد إنكان 
شواواجلاب 

الراجح١^ عل فيه تكفي الهلال، زقة اليام وجوب الثاق الني [ ١ ] 
التهمة؛يوحب حماعة ْع كال إذا بأنه والتعليل حماعة، مع أو انمزد سواء واحد روية 
رأىأنه وشهد ثقة الرجل أن دام ما عليل ثعليل هدا ينونه؟ لا وهم يرام كيئت لأنه 

ررأفهدا يؤيد لأ؛هبممح عمر بن الله عبد •حديث، جاء ولهدا مبل؛ أن نجب فأنه اإهلأل، 
امحهافي. فأمحر الهلال" بعصا بعضهم يري جعلوا -يحني! الهلال ثراءوا الناس 

بالصيام(('الماس وأمر فصام رآه 
ورثادومم به بمري الرانج، و< بمر ئوة هناك يكوف ربا يرونم لا وكوثم 

لمثانية وطلتته التمت، إذا ثم الهلال، ترى أحيايا مالئ، تجد ولذلك المز؛ يزخ 
يره.

هداففيها الرأة وأما حماعة، معه كان ولو الواحد شهادة يقبل أنه ظلصواب■ 
واحدنكان ي كانث، إذا انبما والصواب،; لا؟ أو محل هل ١^^، ذكزْ الذي الخلاف 
لكانائذهس،— هو —كيا مهللما بالمبول قيل ولو تقبل، فإما رجال— فيه ليس ~ي*ني• 

•وجما له 

(.٢٣ ٤٢)رقم رمضان، هلال روية عل الواحد شهادة ق باب الصوم، كتاب داويت أبو أحرجه ( ١ ر 



٤٦١ةت1و،اسي1م 

لأنهفهدا الأصل؛ شهادة إمكان مع الهمع شهادة فيه يمل لا بأنه التعليل أما 
آحزقحصا نهايته الشاهد محمل أن هي المنع وشهادة فيه، محتاط أن ينبغي ديتي حإر 

وعندهماسلعة عمرو عل ؤيد ؛١٤ مثلا• نزعا، والثانى اصلأ الأول، الشاهد فيكون 
قهادمإخملا لكنهإ مامحرا الشاهدان وهذان العمد عل يشهل"ان شاهلءان 

فالشهادةكدا، ملأن عل خ فلأثا بأن تشهد بأننا شهادتنا عل اشهدا لهإت فقالا آحرين 
الأولأصل.والشهادة مع الثانية 

يدووهذا الأصل، إمكان مع المنع فيها يمل فلا الشهر بدحول( الشهادة أما 
بأنان إنلوأخ؛وك فالخم الخم، بخلاف الشهادة، مراعاة من يرا جايا فيها أن عل 

قدالمجر إن لأحزت ونال، لحاجته ذم، ولكنه طي قل المجر أن وهورأى لحل الونتا 
^٠١.٥نحم أن بأس لا فانه طي 

إذاسثإ ولا مل فإما الهلال، رأيتح بأما شهدت إذا الثقه المرأة حاو،ت كل وعل 
غرها.معها ليس مكان 3( كائن، 

قوالقمر الغرب ق فالشمس الثمس عن متباعدا الممر ش إذا ةائلت هال، فإن 
الشهز؟به يثتت، هل الثرق 

يعيالثانج(، لليوم يكون وهو يمكن، لا بعيدا كان إذا مشحيل هذا فالحواب 
الثرق،ق الصباح ل رى أن يمكن إنه ويمال،ت متعذر، أنه فالغال، الشرق، هوj، مثلا 

٣،وافه هكذا يمال، النهار آحر j واحد آن 3، ليس النهار آحر 3، الغرب 3، وى ثم 
قبللوغاب حيث ي،تم فهولا الشمس عل اما ّالهلال، لوكان ت السألة هذه ومحرم 



^قضاه1نيهمه4اسمماسبجءتيل ٤٦٢

مت،أن ئ؛ تجاذ من اكلامحن وته الهلأو طبع يوف محول أذ شِوئ: 
روايات!ثلاث وفيه 

الأكررصوهوا : ^lJآلي. أل عم ابن وووى الصنام؛ بجب إحداهو(ت 
العد0،ثة صموآ يعني؛ علته• متص له® هادن"روا عل؛آكم عم مإل لرؤمحه، وأمحطروا 

علته.صق ]الطلأق:ي[أيت ه يمحقن. ئدرعقو قى موله: مى 
؛.إن>و\ا وعشرين ينعه ئعثال محنب أف لة العدة وثضييق 

يمكن،لا أته مع ولوبدقيقة ثأحر ؤإن الشهر يحول به يسر فهولا بدمائى الشمس 
يه.يسر لا فهو فرصا لكن 

رمضاف؟شهر عتر ليحول اش ثهادة من بد لا هل قيل: وإن 

عنوحرج وأمطروا® يصوموا شاهدان شهد ®إذ اثى من بد لا فالحواب: 
عمنابن بحديث رمضاذ لحول الحدث 

لحهاتموكول هدا لأن الأف؛ تحزف فيه ليس الناس عند الواى مسألة: 
محكموالم ومتى صمنا، السهر بدحول حكموا ما متى الأمور ولاة عند مسوولة 

العماليةالناحية من أما الفقهية، الناحية من السالة نحرير االمصود لكن صوم، لا فإما 
نموولة.جهات إل ثعدئتا قد فالسألة 

فاعلمه.يسلم لن نإ وقولما: ارثنان(ا، فاعلمه يّلم لم ل،إ مبني فعل اامحثم_،اا [ ١ ] 

هلالعل الواح،. الرحل شهادة نول باب الصيام، كتاب واكافيت (، ١٣٢ أحمد)؛/ الإمام أحرجه )١( 
اف..رسول أصحاب عن الخطاب، نيئبن بن الرحمن رفم)ا'للأ(،ءنءبد رمضان، شهر 

(.٢٣٤رنم)٢ رمضان، هلال رؤية عل الواحد شهادة ق باب الصوم، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 



٤٦٣ةتاساسي1م 

وهوصاع، هرأصبح أو عم مطلعه دون حال رؤ.بمتئإدا عمن ابن وكاف 
ا.خ وعمله ا-لثديث، واوي 

تتعال اممه مول عظثا، احتلاها عظفان فالعبارتان لالمجهول<ا ررمبني قولنات من أحنن 
فاعله،م ٢ لما نبي فهذا ارالخاوق«، معلوم [، YA]_:ه صميما آلإذسنن اؤو-خلى 

مماأحنن فاعله يسم لم بإ فاشبر معلوم الخالق لأن للمجهول؛ تبتي بمال• ولا 
للمجهول.مبي ت يسمى 

النيلأن الصوم؛ وجب أوقر عيم هناك كان إذا أنه صحيفة الئوايه هذه [ ١ ] 
له«فكلمة»ائوثوا له(ارآء، هاiدثوا عوكب ئأ ررقإن ص: وملم آله وعل عليه افه صل 

ليسبإ ثنفلم الكريمة بالأية والتتفلير عليه، صيموا إما؛كز.' دقولأ أن يصح لا 
يمل•'ولم له" ررهاهدروا ت الخدين، ولففل ]الطلأق:م؛[، ؟ا< فورعثؤ اؤوس الأيه• لأن سفير؛ 
يوما،ثلافن العدة أكملوا محنا0ت شل التقدير هذا له، هدروا المعنى! عليه؛ اقدروا 

بالخاُب،؟اعملوا أومعناه؛ 

ثلاجن.(ثعباف أكملوا أي! له«؛ ر١اقدروا الأولت المول للعل،اء، هولأن ذا هق 
كانوإذا العدةثلأئ«ُ'* رريإنعأعوكب٥!^ الخد,ش به وزد الذي هو وهذا 

فعلوليس قال، بإ فهوأعلم العدْ<ا اردأكمثوا قال! هوالذي لهءا ارهاددروا المائل! 
قوله!هذاثحمل وعل له، افي بر موجود مع الخدين، يفر عمرهوالذي ابن 
واسعا،كله رأى ومن رمضان؟ شهر أو رمضان هل بابا الصوم، كتابج ت البخاري أحرجه )١( 

١٩٠)رنم  تعالاف وأن وصغره الهلال بكبمر اعتبار لا أنه بيان باب الصيام، كتاب ت وملم (، ٠
عمراثن حديث من (، ١٠٨٠)رقم ثلاثون، فليكمل غم فإن للرؤية أمده 

(،١٩٠)٧ رقم فصومواة، الهلال رأيتم ررإذا .ت المح، قول ثاب الصوم، كتاب البخاري• أحرجه )٢( 
ق.بمنمح•عمر ابن حديث من 
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الئيلفظ ص هدا لأن يوما؛ ثلاثتن ئنباف عدة أكملوا أي! له®؛ ®ئائدروا 
اثألهيجعل لا ،لاذا عليه، ائدروا بنص؛ له® اراiاJروا أن يرض عل مول؛ ثم 

ثعبالأكملت إذا لأثك العدةثلاين®؛ أكملوا را يوافق حتى رمضأل؟ عل تضيق أن 
رمضاير.عل صمت ثلاثين 

وهذاالتقدير، من بالحساب اعملوا أي؛ له®؛ نمول؛"اقدروا الثاق؛ القول أما 
بالخا.ثأييدا وأيدوْ المعاصرين بعض إليه ذم، 

نحن"والحمدومول؛ المعنى، يوصح بع، ص وجود مع له وجه لا أنه وعندي؛ 
يدم،فلعاذا يوما ثلاتئن ثعباف محمل أن وجهنا قيأئلآْؤئم نئا دام ما حل ق لله— 
مزألا أب أقه راإنا الرسول.؛ قول إن فلومالوا؛ بالحساب؟ والعتل التقدير إل 

والحكمةالكتاب، اش يئنا أن قل أب أثة وكنا العلم أثة الأذ ونحن ثلأنكئث،«راا 
العدةارأكمئوا الص؛ به يقال لا لكن ثعليل، أيفا هدا فيمال؛ ه، محمد يد عل 

وصريح•واصح نص يلامحذار 
واشريبالتشدد معروف، ;ْ؛هبممح عمن فابن عمن ابن فعل أما 

داحلغثل ثوصأ إذا أنه الأحياءلا>ته من يفعل مما نمحهبمنن كان ولهذا والاحتياط؛ 
داخليغسل كدللتؤ ؤيتئضنص الإنسان يستنشق وكإ الوجه، من العين لأن ا؛ عينيهر 

(،١٩ ١٢)"رغم نحسبء، ولا نكتب ررلأ الّكا.ت قول باب الصوم، كتاب الخاري• أحرجه ، ١ ر 
حديثإمن (، ١٠٨٠)رقم الهلال، لرؤية رمقان صوم وجوب باب الصيام، كتاب لم: وم

اينءمرق؛ئنبمعا.
(.٣٥٤ ١٢ارع)الروض حاثية اننلر: )٢( 



٤٦٥ةت1وااس_يام 

هآآئملواعوتمم عم رريإف الأحر؛ الخديث إذو}؛ِفي يصوم؛ لا والثات4! 
صحح.حديث دلأث؛رااا 

القاسمص الناز فته \ؤي:1لئ اتوم ضام ررتن ءت: نهال 
رالصحول حاق هائب الشهر، اوو ق سك( وَلأنئ صحح؛ حديث 

احتياطهشدة من أمحهثئ وكان النهاية، ي بمزْ كمؤ أن إل الأمر به أدى حش عينه 
بعثرهمن ينزل أن أجل من عثؤائذْؤئتمُ الرمول( فيه بال الدي الكاف يتحزى كان 

مهءار.يول 

فعله،ل الصحابة حمهور حالفه ُ~ j؛فXةJث١ الإسلام شخ يقول ~ك،ا هذا لكن 
.ثة بليس فإنه المصادفة سيل .وعل الرمول فعل ما وأن وهوحق 

لقوله؛الصيام؛ تحوز لا فإنه أوهر عتم محاك كان إذا أنه يزد مار حديث، ا ١ ل 
قالواالدين أن والعرس، ٠، انثاسمءر آبا عمى ممد فيه يشك، الذي ايوم صام ارس 

كانم،إذا أما صحوا، كان الصحوإذآ هويوم الئالئه يوم إن يقولون; الصوم ؛وجوب، 
الملمونثراءاه الصحو؟ مع شلث، محاك هل اطه! تبحان مقال؛ شلث،. يوم قيست، عتنا 

النيآثار يتع أحد لكن اما نالت،: تقهبمي عن ١( ٤ ٥ الطقات)٤/ ق صعد ابن أحرج )١( 
•عمر' ابن تعه لكن ك،ا منازله ل ه 

(.٢٧٤/٢المراطص))؟(اتقاء 
رأيتموْؤإذا فصوموا، الهلال رأيتم ®إدا البي.ت قول باب الصوم، كتاب الخارىت علقه )٣( 

رنمالشلثح، يوم صوم كراهية باب الصوم، كتاب، داود؛ أبو ووصله (. ٢٧)ُ؟/فأف3لروااا 
(،٦٨٦)رنم الثلث،، يوم صرم كراهية ق حاء ما بابخ الصوم، كتاب، والرطى! (، ٢٣٣٤)

الصيام،كتاب، ماجه! وابن ٢(،  ١٨٨)رنم الثلث،، يوم صيام ؛اب، الصيام، كتاب، اني؛ والن
خ؛ئنبممحا•ياسر بن مار حدينا من (، ١٦٤٥)رقم الثلث،، يوم صيام ل حاء ما بابؤ 
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^٣'.'كوبه اممووا؛ ]٥٥^ ؤإي، صاموا، صام إذ للإمام تع الناس الئالة؛ 
ا.ابوداويا وواه وصحوذ(< يزم ذ\رنناة\م ثصوموذ، يوم ررصوْفلم 

السديوم أن فيه شك لا الذي والصواب تبمل، لم أنه مك عندهم فليس يروه، فلم 
أوقم.غيم هناك كان إذا ثعباذ ص ااثلأتين هوليلة 

عليها،العمل يكون أن ونجب حدا قوية الرواية وهدم للأمام، تع الناس آ ١ ت 
فإنبخروجه أو الشهر ُا.حولا الحكم عن مؤولة جهة هناك كان إذا أنه بمعتى 

ولكنالهلال رأى بانه وشهد ان إنحاء لو حى الاحيلأف وعدم الأجت،إع الواجب 
•بأس لا • يقول فربا برا يصوم أن أراد إذا إلا يصوم لا فإنه به يعت؛ر لم 

وشىللعصا، وشى للجإعة محالفة هذا لأن منه؛ يمع فهذا علنا صومه وأما 
ابتداءأو العصا ثى س يعبر الأمر لوئ فالمخالمة ممط.، الثلاح حمل معناه ليس العصا 

الممي۵سحى أ محشيقا؟ شي؛ا ينسى أم حميعا ينثّى هل يتقه عندما الشى لأن العصا؛ شى 
هل.امثل ق الأمور لأولياء والمبارزة الحالمة ظهزُت، فإذا فشيئا، سيئا بل حميعا، يشمه ما 

سمحواإذا الأحرى الدول ق مثلا الناس بعفس ولهذا فوصى؛ مكون الأمور أن محناْ 
قبعضهمالسهر بدحول محكموا لم أمورهم ولاة ولكن صاموا، صاموا؛ مثلا المماكة أن 

غلهل.وهذا يصوم، 

قاش— شاء —إن وساتينا نحتلم،، والمهتائ الثنة، هي للجعاجة المواممة مول! 
محث،كان من أن الراجح ولكن العلياء، بين حلافج محل المسالة أن يليه الذي المصل 

أصابواؤإن أمهم، فعل أحْلؤوا إن ازلأية هن.0 موله ما يتعدى لا فإنه ولاية 
فللجمع.



٤٦٧ه1بسم 

فنل

^؛11ذلك بث لأئ' اء ثم الأا.ز ثزم ه أذل الهلال نأى ئإِذا 
ا.تت2واذا بو° 

'ئ مطانوولكنه فيه، شك لا مقال فيه ٠ مومول،ار يوم ررصومكم ت حدث مالة! 
قبثا لا الاختلاف وعدم اصة اماق وهووجوب الثزعثة، العامة ااإقواعد تماما 
الأموو.هده مثل 

رويةإما ثلاثة! أمور من بواحد يجب رمقاف صوم أن ذلك، قبل لنا مبق [ ١ 1 
الصواب!وأن أوفر. ع1م الثلاثين ليلة يكون أن أو ثلاثين، ثعباف أوإكإل الهلال، 

هذامدرس إننا ومحلنا! حرام، هذا إن بل أوقر، ع1لم هناك كان إن الصوم نجب لا أنه 
نظريه.دراسه هذا عصرنا ق تض.' الأف• 

ئحولعندهم ثبم، إذا الأمور زلأة إل راجع الأم فهذا النثلثة الدراسة أثا 
لأنوذللئ، الملمين؛ عصا ئشى لئلا ايباعهم؛ علتنا وجب رأوها طريقة بأي الشهر 

معويحل نبومحا كان إذا الأف المصل أرأيتم الاختلاف، عدم ق عملتم ظر له الشارع 
نجدهالإمام، متابعة وجوب لسسس، عفلقإ اختلامحا صلاته كظم، الثانية اوكعق ق الإمام 

للركعةالإمام قام إذا ويقوم له، جلوس محل وهوعتو للأمام الأول للتثهد تجلس مثلا 
له•جلوس وهومحل الرابعة 

الرزاقوعبد (، ٦٩٧)رمم تفطرون، يوم الفهلر أن ل حاء ما باب، الصوم، كتاب الرمذي! أحرجه 
رمحهبمة.هريرة ر حدين، من (، ١٦٤)Y/والدارقطنى (، ١٥٥/٤)
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انثقإذا;قزقت الأثة لأن الكلمة، اجتاع j غثليم نظر له الإملأس 
شيئايكون ؤإنإ واحدْ، دفعة يأق ليس العصا انشقاق إف سق؛ فيإ محلنا وكإ العصا، 

عظيإ!نحثرا اومحدت كلمة من وكم بالتهام، يكون يم بالكلام، بالأول يكون فشكا، 
كلمةكيفثكون فيها لثتظروا الباليان وراقبوا له، يشهد والواغ المشاهد، هو وهدا 
يلمونه.ولا ا-ائلأصرر يتمنون الأف ذلك ق انعموا الدين تجد نم عفليمه، نبمرايا توقد 

البلادبعض ق ^٠ ٠٢١حرية يقول! ما، بلاد من بالهاتم، إنسان كلمتى ولمي 

معتنا،ثويا يلبس أن عل بحروننا بلادنا يقول! بلادنا. ق حريتهم من أحنس الأوروبية 
لاينك،- وأعف شئت، ما البس البلاد تللث، وق اللحى، وألائتخذ الثميص، يلبس وألا 

لأنالأمور؛ ولاة عل الخلاف أجل من ذللمثج كل لها، الناس ومحثؤع بالصلاة، وأدق 
تلاطمبيضة أن العقول من وهل المملة، سدهم الدين هم الوافر ل الأمور ولاة 

بصحيح.هدا ليس أ المaلثخ؟ يسخن الثنابل يقابل شخصا أوأن حجنا، 
انيلالمصّينظر ولكن العترة، نار بمقتضى الثيرء عل تجكم لا والإنسان 

التيللمدعوق وأذى بل المسقبل، ل ولغزه له أدى من ذللث، عل يتريب وما والممامد، 
الأمرلوأش لكن هينه، ليست فالسالة يهيمه، أن يريد كان الذي وللمدين ينشدها، كان 
شيئاينوننا هؤلاء نعم، وقالوا! الولاة موس وطابت والهدوء الم لحصل وجهه عل 

مقابلةأن ثرى لدلك عرب؛ ثى،ء وهدا يريدون. ما عن؛عفي وثنارلوا محالهلة، ؤيروثتا 
الإنسانيقلنها بكلمة ممون الثل أول وأن شدة، إلا الأمر يزيد لا بالعنف، الثيء 

إنكارهمجّت، المعلن النكر س هدا ؤيقول! بالحي. الصنع س هدا فيمول! ييهلة، 
العواقب.ق ينفلر أن دون ذللثح أسه وما ء1نا. 



٤٦٩

ألمفأؤ آ/دم أمرين -ةءهم وِإداءؤ ت الكريم المران ل عغ؛جل الله قاو وكإ 
اطمسوا،ناس يا قالوا! الأمن حاءهم إذا الأمور مدت، مم لاكاء:مآ\/[، يدءه أذاعوأ 

أذاعوالأمم عدوهم؛ اواجهة الناس استعداد أفندوا ثم حوف. ولا ثيء عندكم ما 
منحوف وعندهم لأمر يتعدون الأمور ولاة بينإ هى الأمر وأن أمن، الأمر أن 

تعال!اينه قال يديعونه جعلوا كذلك الخوف أو الناس، ئثهلوا هؤلاء ولكن العدو، 
تعال؛قال مماته، بحد مقه ؤإل حياته، ق عفيمحأكلأْؤىم ه ألنبمول إق ردوه 

محقا،تايعا يجعله لم يمي• ابر، بحرف العطف آتى وهنا ه يمم الأم ٌ، 
مياسة؛مسالة هتا o_،! الهتامة، بخلاف ه \يزن وإك ألرسول ^إق تعال• قال 
عندليس ما الأمور ولاة عند يكون قد 

دشْلوممه،آك-تي تيثه ممم ؤفيآلأس وإك أؤول ؤولدرداوْ،إق تعال؛ قال 
الذينوهزلاع ذلاهتا، ليس واياطن الأرض، باطن من الماء استخراج الأمشاط وأصل 

ئتكلمثحن مول! لذللث، بالغلاهر؛ ياحذون الذين هؤلاء عند ليس ما عندهم يستنبطون 
نظرية.مسألة أما عل الحاصر لوقتنا بالنسة الصوم وثبوت الهلال سألة مق 

بإالئؤرأوخروخه ^حول الأمورإذاأجوا ^ إل ذلك ل فالرجع طا أثا 
بلادنا،عن ثتحدُث، وثحن بأس علينا ليس لله والحمد ساا.هم، فإننا شرعيأ طريئا يرونه 

لرؤيتهصوموا  ١١مماتا؛ الشرعية الطريقة عل ثرثكز الأمور هذه ق بلادنا الحمد وفه 
لشدةنفلنا لكن الواى، حلاق الشهادة قدكون أحياثا إمم حتى ٠، لرويه"ر وأفطروا 

(،١٩٠٩)رقم ضوموارا، الهلال رأيتم 'اوذا الّمح،.ؤ•' قلل باب الصوم، كتاب البخاري• أحرجه ، ١١
أيحدين، س (، ١٠٨١رقم)الهلال، لرؤية رمضان صوم وجوب باب الصيام، كتاب ومسلم; 

خ.بمتئ.مريرة 
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ذلك،وتحعلون بذا، يآحدون وروسؤ،ا وأنمزوا ®صوموا الئنة و0ذبو ممثكهم 
الشاهد.مة ذق 

تنم،ا-ثإعة، عن عترج أن ان للأتسمي لا الأمور هلْ مثل حال كل فعل 
يرىولا إشكال هدا ق عنده وليس الهلال ورأى وحده ام ل إنايا أن لوفرصنا 

فهدارويته عل بتاء أوأفطر فصام الإمام عليه كان ما عل خروجا ولو اؤاعة محالفة 
رأيتموهؤإدا محصوموا رأيتموه ®إدا يقول! الرمول. لأن اش؛ عند ينعه الذي هو 

الأتر.ثلأة ماثراه الئدوذ ولا اياعة محالفة بدلك محئل ولا دآْ، وهدا هأهطثوا«ااا، 
راىأنه وثمن شوال هلال رأى مثلا يده نحالف البلد وسهل ق إنسان لكن 

أماميأكله ؤلعام معه الثوق إل فختج المحاكم عند يثبت، لم ولكثه شوال، هلال 
يطيبلا كان ؤإذا يليق، لا هذا الفْلر عيد يوم اليوم وأن مقطر اق يعني الناس 

ولولفلايمكن، اياعة مخالفة تعلن أن أما فأفؤربرا، رؤيتلث، عل بناء بصومه لث، م
لنمهحكم شاء من كل ليس السألة لأن فعل؛ ما عل ؤيودبه هدا مثل يعزر أن الأمر 

بأمرا-ة،اءة.يبال ولم 
يستسهلونالدين ئح لا نحن يهولون! الصادار العلم طلبة بعفن قائل* قال فإن 

ثقول!تبمائةزق\ق واشُ الأدلة، عل نشة اثألة ولأن ظ؛ اضَ لأنانخشى لعلم؛ اق 
الأدلةلئيم إن ؤيقولون! [. ٦٥لالقمص:ه امثلن تجتر مائل ئقؤل تنادمم مم ؤؤ 

وامعا،كله رأى ومن رمضان؟ شهر أو رمضان مال! هل باب الصوم، كتاب البخاري! أحرجه ( )١ 
١٩٠)رنم  تعالافه وأن وصغره الهلال دك؛ر اعتبار لا أنه بيان باب الصيام، كتاب ومسلم• (، ٠
ة.بممحا.عمر ابن من (، ١ ٠ ٨ ٠ ) رقم ثلاثون، فليكمل غم فإن للرؤية أميم 



٤٧١ممو،اسام 

يرلا ونحن بديننا، يتعلق أمر وهذا المتكر، إنكار عل والئنة المران من الواضحة 
مقلدين؟فنكون الناس 

وصعتلو فالأو، النهج، أحطووا لآكن يكنهم، ق لهم اش بارك نخول•' فالخواب'. 
وتركوهاجانب من النصوص إل نظروا وهؤلاء الناس، مض، ثرى عينك، عل يدك 
منكرعن مث إذا أي; طيمات، المنكر عن والنهي بالعروق فالأمر جاس،آحر، من 
محبلامحون، بالإحماع فهذا أءفل؛أ، منكر إل الناس ينتقل أن إما أحوال تخلوس فلا 

منه.وأءظلم منه هوأنم لما يقعا المنكر هذا عن الثتكوت 
قثيأأش يؤن من دض0 أكمنت< ثيوأ دلا ؤ ثعال؛ قال افه كتاب، بنص وهذا 

الأملأوعل واجب، المشركن آلهة سب أن ْع [، ١ • لالأنعام:ه شده شر أقن 
فإنهومص عيب كل عن الرم ظ إلهنا ب يقثفي تبهم كان ؤإذا مطلوب، 

٠وهوأعفلم النه، سب الهنتهم يب عل يترئبا لأنه تحرم٠ 
إذاثعلم لكن محرم، الدحان وئزب الدحان، قزب عن اثا إنتيني ايلث، فلو 

ومضؤ،مؤذ الدحان أن —وافه— صحيح ^١^ الاJحال. واتزك اممه ايق فلأن يا قلت،؛ 
هذافقال! هذا، عن نيينثه لأيلث، منها؛ وشرب حمر بجرة وجاء فذم، لدة. فيه وليس 

تحوز؟لا أم هذا تحوز هل أهون. 
مثالإسلام ثيح فهذا العلياء فمه إل انقلن ولهذا تحوز؛ لا الخواب! 

ثنههم؟لم لماذا فقال؛ له صؤاحب، ومعه الق،ار يلعتون ورث،ا امحر التريثزبون من بموم 
بياهمويلهيهم أعراضهم، ق ؤنثعون الناس لن.هبوايقتلون هؤلاءلوميتاهم قال؛ 



^قضاهاهمنيصالإئماسنيءتيل ٤٧٢

هاناُإل يدهبون كوتم من أهون المتنكر من عليه 
جثيا،لكان ٠ الودعين٠ر ءاعلأم ق القيم ابن كلام لوراجعت ولهذا 

اشتدقنلأعل درءا إنكاره نجوز لا فانه منه أنكئ هو ما إل يزول كان إذا فالمكر 
هدالأن الأمور؛ ولاة ماجوا لا لكن المنكر• ينكروا لا يقووت لا ونحن بأدناهما، 
قداشياء محلتهم ق يدخل الثيaلان لأن المهاجم؛ فيهم يفع لا الأمور فولاة لاهخ•' 

المنكرينكرون الذين بعض لأن عل؛اللث، 'لمرأت أوأما بالك عل محلزأت يكون لا 
١'،!^،اممه ثدري، لا الثلمهلة، يتولوا أن مقصودهم يكون قد بالنيات" أعلم ~واض 

الثيء.هدا من اممه و؛تأإل 
ماجمأن العمل من مثلا فهل حرام، الربوية البنوك فمثلا؛ النكر، أنكر لكن 

احدرواالناس أيا يا للناس! يقول أن العمل من أو حرام؟ وهي لها ئمح لماذا الدولة 
اضرأتيإ قاطعوها. اهجروها، تعامالوها، لا فيها، تودعوا أن عليكم تجرم البنوك هذه 

للمجتمع.أني الثال للمجتمعر؟ 
أنالحكمة س مثلا هل نوجودة الإذاعات وغثر الإذاعايتؤ ق مثلا والأغاف 

الماسأيا يا ثقول؛ أن أم ذلك، أثسه وما وتزكت،. يعلتج فتقول! الإعلام وزارة ماجم 
استنإلهاكثرة ولا لها، الماس انتهاك يئ-رككم ولا حرام، فإما المعازف-، هذْ دروا حا 

الأدلةوني، ومحذرهم اممه• حرم ما محليل يوجب، لا هذا فإن الإذاعات ق بثها كثرة ولا 
الماق.أنه لأشالث، لالناس؟ أمع أيا اش،، عل الدالة 

اينالممفيإماص)مآا(.)ا(ذكرْ 
المرسن)آ(إءلأم 



٤٧٣ه1و،اس1م 

 Iحصلفإن ماشر، أوغثر مباشر بطريق إما المؤولة؛ ايهات ناصحوا وأقول
ومنموله، الذي هذا ذمتالئ،، وبرئتا ملمت، فأنت، محصل لم ؤإن فهوللجمح الهدى 

؛صحح.ليس فهذا عنه ويسكت منكرا الكر يبقى أن بذلك نريد أننا زعم 
الرجلهذا إن بعفبمهم: ل يقول الناس؛ حولهم يدئدن الذين السلف بعص 

أشعريبانه بعضهم ل وصف حتى الأشعرية العقيدة ق إمام إثه حوله يدندنون الذي 
كلمةقال ه يأللكن أندا، أشعري. هذا وقال: ممدنه عل تكلم أخدا ر ولم جلد، 

لهمالملمح ثقول: ثم حولها يدندن صار الدعاة بعض صائح ق يكون أما رثإ 
وهذاكله؟ الليل يقوم الملمح يعص أليس غثرها، ي ولا العبادات ل لا اجتهادات 

مصيب.عثر 

حتىرجل، فاقطعوا فاتوا صلاق ق دحلت، إذا يقولون: اللف بعض أليس 
الومجنوأمير الصلاة، عل إناله ْع الواثع يتصور لا أنه معناه يمي• بإ؟ أجس لا 

الشثرأويل • ُ ١^٨٠^ ق وأنا خبمي أجهز أنا يمول: اظاب بن عمر 
قيوجز يم لأمه، محصل كيفط ؤيعرفط ؤتصوره، '، الصيُبكاء يمع لاته صل 

محطئونمحثهدون هزلاع عثوآئخأئ،أ، ول الث١عمن حجرا لسوا وافه صلاته؟ 

قممن أما ذم دون ازجر ن عروة ص الخم (• ٤٣• - ٤٢٩الملأء)؛/ أعلام مم انظر: ر١( 
الصلاة.

ووصاله(، ٦٧الصلاة،)Y/ ل الثيء الرجل يفكر باب الصلاة، ل العمل كتاب الحائي: علقه )٢، 
شثسة)ه/أ«آ(.ابن 

لم!وم٧(، ٠ رنم)٨ الصبي، بكاء عند الصلاة أحف من باب الأذان، كتاب الخاري; أحرجه )٣( 
خ.ئن.أنس حديث من (،  ٤٧رقم)• تمام، ق الصلاة تخممح الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب 



^قضاه1همنيصالإئماسبجءئبل ٤٧٤

قالماذا عثإل ثان ق كلموه الدين سمر أمامه قمة البخاري صحح وق ؤيصيبون، 
االصحابة؟ عهد ق وهم لهم 

مبثتةوالثنة القرآن من موص فعندنا إطلاقا، و\ؤث->[}{ بماس لا فالخى 
الصالحمحصل متزن عل مبنثة كلها الإسلامية فالشريعة ض، والحمد موصحة 

الإمتكان.بمدر ]وةووؤ\ الماسي ؤإعدام الإمكان، بمدر أوبعضها 
ليصلحواإلا الرنل اف بعغ ما الإملامية الشريعة عليه بيت الذي الأساس هدا 

الأشياء،يبن نوازن عقول لديتا كون أن فيجب اش، عباد ساملة وق اش دين ق الناس 
الفتية،وحمق، الثضثة وانتهتر حهليئة عليالئ، أحطأ ابنا للث، أن لو فالأف 

هذاق صئإ ولا انممى قد والأمر الين؟ من وطزدْ يجرم يداؤيه أن المملحة س هل 
يثملرأبك عند يكك، يأو هل يذهب؟ فاين الين من طردته لو أنك لو الزمن 

أينئجهون.أعلم واه صاحبه، مع يذقمتح إنإ ل ا ل؟ اٌمح ر يا ويقول• قدميلث، 
الأمرهذا س غليلك يثقل أن تريد لا قانت، للنصي، يتفلر أن نجب فالإنسان 

اهمع عل فامش اه، عباد ثصلمح أن ثريد أنت، الفاترة، العزة هذه ثبري أوأن اأت،كر 
حل•ل وأنت 

والقاسي؟المصالح هده صاط ما قيل* فإن 
فالإنسانيالقيجة، كون والهامد اأصالح بالواقع، ي«ررفها الإنسان فالحواب،ت 

والرقائق،الزس كتاب، ث وملم (، ٣٢)٧٦ رقم النار، صفة ؛ابر الخلق، بدء كتاب، ت البخاري أحرجه آ ١ ) 
٢(. ٩٨٩)رقم يفعله، ولا لمعروف، با يأمر س عقوبة باب، 



٤٧٥هاساسم 

هدموقول(1 والثاق مصلحة. هدم إن أهول! قد لأني الأشياء؛ رن الش هم، للسيجة ينظر 
وعازمالثيء، >رذا اش يدين الإنسان كان إذا مسا ولا الم_اع، يمع ورب،ا مصلحة. غير 

إفكال.فيه عنده وليس عاليه، 

فيهاالناس صار الثورات س ثورة ياي ل ائت يعيي• للئتيجة، انغلر أنت، لكن 
الإسلاميةوالأمة واثماسد، }لتصال انقلن فألت، ابدا، سهلح لا تل. ذي من أصاخ 

شهر،مسيرة والثء.سإ وئصروا جانب، كل س الناس تخافها مهيية كانت، هنؤلف أن قبل 
قتالعن بعصا بعضهم بقتال انقعلوا يعيي• بعصا، يقتل بعضهم صار ^^١ ولثا 

لiلوالج.انقلن أقول: أنا أوالفاسد، الصالح عل الحاكم أل أف أض ولا الئار، 
الإنكار؟3، صحح الغثر الطريي، أعك،• الرأي هدا مك، ق موقْنا ما ت قتل ثمان 

ولكنوالبصيرة، الهداية لهم اممه سال أن الرأي هذا سوا ق موقفنا فالحوايج: 
ئناصحهملكن السلمين، بين ليست، العداوة لأن عداء؛ وبينهم بينتا يكون أن تخون لا 

عتدمالعامه لأن ؛ ٠٠٦٠الناس لايغر حش صحيحة غير الهلريى هنْ أن للناس ونبين 
أماالهلرق هده مسل أن يظنون ش، والحمد الحاضر، الوقت، ق مسإ لا عارمة عيرة 

كثثره،مقامي فمن.حصالت، حصالت،، التي الئاج وتح، سليمة، غير أما وذير1، سليمة، 
وسلوكومشورة حدوء السالة لوكاب لكن هولاع، يرين• ما عل ء مي تحديث، ولم 

كثير.حيث حصل الفموي إل ئوصل التي الطرق، 
بالحكم.ة،داجا يلرموا أن الخير عل المقبل والثبان، علم محلله أوصى أنا فايإ 

حتىقدمهم موطئ أين يعرفون وهم إلا العفليمة الخْلوة هل.ه مثل حطوة تخهلوا وألا 
نوما.بحد قدم يزل، لا 



اصضاهاهمنيصالإئماسبجحنبل ٤٧٦

محل

والإجإعااُ'بالص واجب وصومة 

يتمنونما بلاد ق المسألة هذْ ق ثووطوا الذين أن اش~ عند "والعلم أحزم وأنا 
وقلوا١^؛، شلوا واضحة، محاوم عل محزووا لأمم ئلومم؛ بكل ؟كن لم الأمر أن 

وبيكمبينتا افه! سحاي، هدا؟ أحل من هده؟ ءلريقة بأي اذستامتين وقتلوا المعاهدين، 
وسنةرسوله.اهه كتاب 

رأىإذا قالت 5ِءهاندث المؤلف فان جدا، مهئ أنه مع حدا تمحتصر الكلام هدا [ ١ ل 
والدليل:الصوأ، كلمهأ ازز لزم بلمي أهل الهلال 

صوموالإحماع بالنص واجبا وصومه رمقال من اليوم ذللمثا ستا أنه الأول: 
هداالبلاد؟ حميع ق يثستا بلمي ق تفأ إذا هل رمفاف؟ يدحل متى ولكن رمضاف، 

ثبترآه من بل البلاد• حمح ق يستج لا قال: من منهم العلمإء، ؛؛ن حلاف، نتوضع 
تعال:بموله لدللث، واستدلوا حمه، ق ا-محم يثبن، لم يزه لم ومن حقه، ق ا-اءغم 
اختصاصميد سزطية حملة وهدم [، لاوقرة:هخا ه ظثثنه ألقبل متكأ شمن ؤئى 
علميهنجب، لا فإنه يشهد لم من وهو الممهوم بمنهلوقها مخئج سهد بتن امحم 

الصوم.

صوموا ١٠لمثل: وق ٠، يصوموا(،ُ زآيتموْ #إدا اليي نول الثاف• والدليل 
رامحعا،كله رأى ومن رمضان؟ أوشهر رمضان ت مال، هل بانم، الصوم، كتاب الخارى؛ أحرجه )١( 

١٩٠رلهم) تعالافه وأن وصغره الهلال بكبر اعتبار لا أنه بيان باب الصيام، محاب لم: وم(، ٠
عمرابن حديث من (، ١٠٨٠رقم)ثلاثون، فاليكمل غم فإن للمروية أمحله 



 ^L،٤٧٧؛

مطوقهزاسمو0اا ر)|دا ت فقوله يزو0 لم وهؤلاء م1ةطئوااا، زمحموْ ®ؤإدا ٠، لثؤتتهاار 
الرؤية•انممت إذا الوجوب عدم ومفهومه \إإووة، عند الصوم وجوب 

منحهة لئل أن بالإجيع فإنه اليومي؛ الئوقيت عل الصحيح القياس ثالثات 
ثإذاالإمساك، لزنهم قوم عل المجر محللع إذا وأنه الومل، التوقيت ل حكمها الأرض 
كيلك،يآكن لم الأحرى البلاد كانت ؤإن الفطئ، لهم حل قوم عل الشص غزت 
يصوموا١٠،رآيتبموْ ارإدا كع٠ومت عموما فيه أن مع أحد، فيه يعارض ولم االإحماع، وهدا 

-وأثاتإلامق-ثأوص)رإذاأملاقلسهاسا 
الثائلم((رأ/صأفؤ ]شل زغزت - الغرك، -زاشازإل هاهنا من البجاز 

كانولهذا فلا؛ لا ومن الشء، هذا فيه محمق بمن تختص الحكم هذا أن ومعلوم 
مهتايعاحتلمت، إذا أنه ^^١٥ ييمج ابن الإسلام شخ احتاره ما شك، بلا الراحح القول 

وعل، ا،لعرفةر أهل بايفاق ثابت، اللالر واحتلاف، قال؛ مهلليهم، قوم فلتكل الهلال 
احتلم،ؤإذا الملاد، ي؛اعدُت، ؤإن واحد، فالحنكم وم٠نريه الهلال مهلير ل ثوايق فا هذا 

موافقأنه أيما وعزفتم المواعد إل، كون ما أقرب وهذا ا-اممم، فيه يظفإ فإنه المهلك 
المحح.والقياس والننة للكتاب 

(،١ ٩ ٠ )٩ رثم ، ٠١يصومواالهلال رأيتم ارإذا ه؛ الني ٠^١٠ باب الصوم، كتاب، اJخارى؛ أحرجه ( ١ ) 
أيين، حل. من (، ١٠٨١)رنم الهلال، لرؤية رمضان صوم وجوب باب الصيام، كتاب ومسلم؛ 

خ.بمتن.هريرة 
كتابومسلم؛ (، ١٩٠٤)رنم الصائم، فطر محل مى باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

ئمحؤقبمن.الخْتاب ين عمر حديث، من (، ١١)••رقم الصوم، انقضاء وك بيان باب الصيام، 
(.٣٧٥الفقهية)ه/ الأخ؛ارا1ُإ )٣( 



اصضاه1نييصاسمماسبجضل ٤٧٨

الشرقأنمى ق ئى إذا وهوأنه الزق إليه ذهب آحئ قوو انألة وو 
يصومواأن المشرق أهل لزم المغرب أنمى ل ^٠ ؤإذا يصوموا، أن المغرب أنمى لرم 
،هوا1لهب وهدا وا-قوب، للمسإل بالشبة وكذلك المطائ، فيه تختلف هذا أن ْع 

عموما،لالمسلمان الخهناب إن وقالوات يصوموا(( رأيتموه ررإدا قوه. بعموم واستدلوا 
الحميع•لرم متهم واحد رآْ فإذا 

فإذاوالولاية، الئالهلة عنل إل ترجعون الناس إن المألة: ل الثالث، والقول 
ولوثباعدتالولاية هذه محت من كل لزم منها حهة ق ست فإذا واحدة الؤلأية كانت 

مثلأالورات؛ حن، الأو العنل الأف، العنل عليه الذي وهذا فلا، ؤإلأ الأقْلائ، 
حكمها؛لها منطقة كل تجعلون ناس، قزكمها المطقه وهذه ناس، محتكمها المطقه هذه 

والرلع.الخلاف، محصل لئلا 
واحدةأمة بين ، الاحتلأفوعدم الاماق جهة س نظر وجهة فيه كان ؤإن وهذا 

الحدودكانت، إذا مثلا لأنه بجثي؛ ليس النظرية الناحية س لكنه واحد، يحكم محكومة 
منهل فمثلا أذيع خمسه ممون الذتم، الحد هدا إلا الدولتين ب؛ن وليس ذولتئن 

يلرمكملا أذيع خمسة وبينها بيننا الش الدولة نخول.' ثم ا الدولة؟ هذه ثراه أن الحةول 
بعيد.هذا الحكم، 

نظر،وجهة له تختلفون ولا واحدة ولاية تحت، ينضوون الناس أن ناحية س من 
محعلالحتكومات بعض أن الشديد الأنف مع أنه عل العنل، عليه هوالذي وهذا 

(.٢٧٣رم/ والإنماف (، ١٠٧الض)r/ انثلر: ر١( 



٤٧٩هإباسم 

لها،نتعا صاروا وأحرى دولة ب؛ن جيدة العلاقات كانت فإذا لليامة؛ تابعا العمل 
وهذابالشنع، ثلاعب وهدا مهناليهم، يلد أهل لكل أصبح رديئه العلاقة كانت ؤإذا 

لانجوزإطلأئ•

واحدح\$م فلهم واحدة ولاية محت، كان ومن يعمل أن،•ال•' فإما 
رؤيةالواحد رؤية بأن مول! أن ؤإثا أفطروا، الناس أفطر ؤإن صاموا الناس صام إن 

•يجوز لا فهذا اش بب*ين التلاعج، أما للجمح، 

الأمهدا ئراعي مسلمة دولة هناك وليس العزب بلاد ل كانوا من علينا مي 
إذاإليهم البلاد أقرب يعوا أن للنظر يكون ما أقرب يبعون؟ فمن القمر، وتراقب 

هواشقول.هذا لأن بالرؤية؛ بمكمون كانوا 

عغيل،اش مثاها ك،ا القرى أم مآكه لأن مآكه؛ يبعون إُبمم قال• من العلياء ومن 
صومااتياعها إسلامية مستقلة دولة لهم ليس اللءين الناٌى لرم مقه ل يبت فمي 

الغربيةالبلاد هل،ه إل الإسلامية البلاد أقرب يبع أن الأول الأقرب ولكن وفطرا، 
هذهيبعون فإتبمم ثربملهم رابعلة الكافرة البلاد هذه ل المسلمة للجالية كان إذا إلا 

الإمام.بمترلة تعكر لأما عنها؛ يثدون ولا الرابطة 
ماذاالحاب، عل ؤإن،ا اوؤية عل تشد لا الرايطه هذْ كانت، إذا قائل: قال فإن 

يصح؟

علنشد أن محن هل به. عبرة لا الخساب، إن قننا: إذا هل لكن فالخواب: 
ثظرهمق مزصثون أناس تجرج بحيث يمكن كان إذا البلاد؟ تلك ل هناك الرؤية 



^قضاهانييصاسممأسنيءنبل ٤٨٠

ررصومواأ ءفيهصم الص_ؤم؛ ثرتة ثهادثه الهلال نأى ومي 
ومصافمن يوما لأيه والكمارة؛ المصاء هعثه حؤع يومئذ أئطز لإل ٠؛ لنزنه 

م،يكئازة،لإاَربمىاه.
ؤاينيد، بن عبدالرحمن بديث عدمح،؛ زلاقورالفطرإلابشهادة 

الشهور.كثائر ١^١-^ فيه يمل قلم العتادة، ِفي -يا لا هلال عل سهاد0 
لدلك•وامرأيم؛ زجل شهادْ فتها تمل ولا 

الهلال،رأيا وقد اiدينه، قدما وجش أف ووي ج نخدم؛ زاه بمطرإدا ولأ 
\ضايإ1ث؟ممالِلأخدمحا: ذيكله، ^^١ ص^ئا، الأا,ز زقيأضخ 

لإأثنلأئومزددز1ثالأوقال::لشو. 
زالنازلأقطز لإأثن قال: تاةألك،ءثدا؟ : Jliضابمإ. 1ا : ٣١زقال 

؛•رأسكالآو-جنت هدا مكال لولا أظنت لثدي ممال صسام• 

فقدثعدر إذا أما بالحساب، محكم دامت ما الراطة رأي ثعثمد لا فنعم، وأماثتهم، 
الديالممدير من أنه له<اراا ماقدزوا عوكي لحأ ررلإن الئأو،اء:فول: بض أن لما ظق 

•القمر منازل هوحاب 

وحدهرأى إذا اأؤلف~ قاله —كيا فالشهور العلعاء، فيها اخلف السأله هده [ ١ ] 
داموما شاهدين برؤية إلا يبت لا شوال هلال لأن الصوم؛ عليه ولحس، شوال هلال 

واسعا،كله رأى ومن رمضان؟ شهر أو رمضان )،; ١٥هل باب الصوم، كتاب اJخاريت أحرجه )١( 
١٩٠رقم) تعالاه وأن وصغره الهلال كم اعتبار لا أنه بيان باب الصيام، كتاب ومسلم: (، ٠
خهئبمئمحا.عمر ابن حديث، من (، ١٠٨٠رقم)ثلاثون، فليكمل عم فإن للرؤية أمده 



٤٨١;هأو،اسيأم 

مأنة.الذي أمته ومصال، مى محه مح5وم زلأنئ 
لمولأمحطئوا؛ الهلال يروا يلم يوما يلائتذ اس؛ن بسهادة الثاس صام ؤإدا 

مطرألا والأقرب ^١، يفطر أن له وقيل• يصوم، أن عليه نجب فإنه ثرعا يثت لم 
نحالفأن له فلايبني ءلا٠رة مفسدة اؤاعة ونحالفة رؤيته، ل الوهم لاحيال برا؛ 

بخلافأحوط، ولأته الصواب؛ إل أقنب وهذا الوهم، فيه نحتمل بأمر ا-ثإءة 
يصوموالم والماس يوما صام إذا لأنه للصوم؛ المصل؛النسبة أول ق ذكرناه ما 

لابمزْ•
َلأز-بمثك((ثذا ذكان »لنلأ اس: الأثر ي تهن ئمن قول قاتل: قال فإن 

الئذينللريلين قال لهكا انياتا فيه ئز الذي الكاف ازاد محل فالخواب: 
منولسما الرمول نشحد ق أنآكعا رالولأ ! الييم عند صومكا رقعا 
إكراتاذك ص صاحك، لولا محل نلف>قك،ا«رأ' لأزيمحإ الي ذا ثم 

الثمظ.إل أقزنر وهذا لصاحبك، 
 ]١[Jp  عاؤكبمحأ ررقإف ه: فقوله منه، الإنسائ تجيب أحيانا ذح

به؛يستدو( أن له ينبض وكان أوأحدهما، المحيحتن ق هذا ٠ ثلايتذارُ العث•، هأكملوا 
اده.ّ>^، ١٧١^٥٥^ هذا من أحس لأنه 
(.٤٧٠رنم)اجد، المل الصوت رفع باب الصلاة، محاب الخارى: أحرجه )١( 
(،١٩٠٧رنم)فصوموا•، الهلال رأيتم •إذا الك، قرل باب الصوم، كتاب الخارى• أحرجه  ٢٢١

^؛^٥^١.عمر ابن حدبث، من 



صضاه1نينيصاسمماسبجءاا؛ل ٤٨٢

صامواإتأ لأنم مطزوا؛ الهلأو يزوا ٣ الم، لأجل صاموا ؤإف 
احتاطا.آحرْ ق الصوم محتجب للصوم، احتاطا 

وجهان!مميه الهلال يروا قلم واحد بنهاية صاموا ؤإف 
رأهطئواا،يصوموا اسان نهد ءاؤإو قاأ3م'.' لموله يمطزوو؛ لا أحدمحا! 

قوال.-يلأل لونهد كإ كز، ئلإ واحد نهاية إل يستند فطر ^١٠^ 
تينا،العدة بانتكنال الفطر موجب بث الصوم لأل يمطرول؛ واكارات 

أصلا،النثاء بنهاية يسنؤ لا الثنت، أف بدليل أصلا يثست، لا ما تبعا يثبت وقد 
للولأدةا١'.١^٠ زيه نل لفياش ١^، مم:قث، ١^، يا نقلم، 

ظ

نافتبهح،باؤم، الشهور معرئة يمكنه لا موصع أوق أميرا، كاف ومن 
ئزجت،المادة، ونت، عك افثه لأثه دالإجتهاد؛ قهتا يصوم ٠ الأذهث عك 

تصومهالحال ينكشم، قإف الصلاة. وقت عك انتبه لألئحري،'قمن القمل 
المم.يوم ١^.، أفته ياجتهاده، قنصه ا)و4أ1ى صحيح؛ 

يومايلاقن واحد بنهاية صاموا إذا أتم فالصواب الأنزب، هو وهذا [ ١ ل 
استقلالا.ض، U تبما ثيت، لأنه يرنْ؛ لم أو الهلال رأزا مواة أفطروا 

الصيام؟باب ق يقبل هل الصبي شهادة قائل• قال فإن 
١عاقلا بالعا كون أن بد لا تقتل، لا •' فالحواب 



٤٨٢ةتاuاسام 

اجتهاده.لب أصاب لأثه أجزأه؛ الشهر وامى انه ثاف ا-اثال ائكثذ ؤإن 
بالنإل لوعلم• كإ يصح، علته وجب تإ قصاء ومع لأيه اجزاه؛ بعده واش ثإف 
الوهت.مل المصل أفه الخطادا، مل صام لأثة محزية؛ لم ملة 

محنية}لإ خن[؛ يد«حل لم ١^-؛^ أف فش عن، علب أن اجتهاد، بعثر ولوصام 
',١^^٠٠١١ق ثاكا المصل مأفه ١^!!،، مع صام لأية وامؤا؛ نإل 

قفل،

الشمس؛...............عرومب، 1ل الثايىآُ المجر طلؤع مذ الصوم وومت 

ؤموم؛سمى، فإنه الشهر يحول يعلم أن يثْليع لا الأمان كان إذا [ ١ ] 
أقنوةولهتوسعهثاه]اكرة:آمآ[، نستاإلا خغؤدآثم لا ؤ تازلئرق\قت اش لقول 

الظن.غلة رجعناإن، اليمين إذاثعدر العروفةت المواعد ومن تاكغاين؛ا"١آ، ،ئتع>نلم'ه 
أنؤإما يعده، يكون أن ؤإما الشهر، يواض أن إما ينرج لا يم ًله، غبة إل يرجع فهذا 

مله.؟كون 

ؤإنصحيح، فصومه الشهر وامث، فإل سواها، يكون لا حالات ثلامث، هذه 
صحيح؛غبمر فصومه قبله كان ؤإن قضاء، يكون لكنه صحيح، فصومه بعده كان 
لأنهصحيحا؛ صومه يكون أن ومحتمل الومت،، مل صل كمن الومت، قبل صام لأنه 
بست،إذا أما وسهولتها، السريعة ير إن، أقنب وهذا ذمته، ^JiLl عليه نجب، ما أدى 

حلاقه.عل الأمر باق إذا كلامنا لكن صحيح، صومه فإن عليه هي ما عل الحال، 
وهوكدللث،،أول، فجرا هناك أن يميد التاق® ®المجر وءهآندق1 المؤلم، قول، ]٢[ 

يروقا•ثلاثه المجرين بع، أن العناء ذكر وقد 



سقضاهاهمهمصاسممأسبجضل ٤٨٤

المجروأما الدب، كدب فق اد ق ثتهليلأ يكون الأول المجر أن الأول! المرق 
ممتدذاك وأما اجوب، إل الشإل من يمتد يعنى! الأفق؛ ق معرصا فتكون الثاق 

الغزب.اليقإل من 

نوركأنه يعني! مظؤا؛ الأفق بئذ وما بينه ما يكون الأول المجر أن الثاف! المرق 
مضيئا.الأفق وبين بينه ما فتكون اكاق المجر وأما مقتلؤع، 

ا-ثومظؤا،يرجع أنه يعني ذلك؛ بعد يتهلمس الأول المجر أن الثالث،! والمزق 
لشرحتى منثشرا الضوء يزال لا بل بعده، ئظل، ايو يرحعر فلا الثاق المجر وأما 

الت.ممرإ.

فتختلف،؛بيتهإ ما مقدار أما الأول، والمجر الثاق المجر ب؛ن مروق ثلاثة فهده 
الظواهرحس، عل ربعا إلا ساعة بينهإ وأحياثاكون ساعة، تصم، بيتهإ أحيائاكون 

الأئمة.الكزنية 
النهازصام أنه يتحمق كي اللنل من ثبرا جزةا ثئزك الماس بعص قيل: ؤإن 

ئه؟

أننجب ولوكان ؤ-ءيىيئيراه قال! لأنه جدا؛ صعتم، الموت، هدا لا، فالحوان،! 
يقرب.حس لقال! الليل من جزءا يمسكؤ 

الزمن؟من هرة يآحد أم بالتوقيت، هومحدد هل المال المجر طلؤع قيل! وإن 
والمم١ويلما،قديث،، ق حاء كإ النهار أقتل فمد مضيئا اهمق رأيت إذا فالخوان،! 

الأمل-عل د٠ائيى خمس ثقديم فيها المجر صلاة ل خاصه ثقديم فيها 



٤٨٥ه1باسم 

صآلاوم أم ة ص أنثئ شو؛ء ء ;؛^١ : \ج؛uj لثزو 
>؛:Jil.]<UAه أا؛تامإدأقي آتي؛ ئئ أقنت 

ينممحأأذائبمرلأاضثص،

صحفمد لأتهؤقمحق، أبوبم ؤمنهم الصحابة بعض فنل نحمل علام ئل: ؤإن 
يرثؤع؟حتى يأكلون كانوا أتم عنهم 

ألثءذؤ ؤ-ءئ اف! كلام أيدينا بين لكن اجتهاد، الفعل هدا فالخوابت 
•مبلها لما نحالف الغاية يعد وما ء،  ١٨٧لالقرْتألآّومح مىأكر أ'لأ.ثس 

النهار؟هو المجر حبمل قاوت ومن قيل: ؤإن 

بطلؤعإلا طلوعه ير لا والنهار النهار، بياض بأنه .فثزه الرموو فالحواب: 
•المهمى 

وقولهمسلم، رواه ئد لكن إذا نظر قيه حنن* لاحديث الولف قوو [ ١ ] 
عنديؤدن رْ.بمئ بلالا لأن '؛ بلاوءا؛أذال ثحورثر من ءلأ ت لحديث اق 

ويرمغئائمكم ^٥^ ١٠فمال! ^j(؟ لماذا الرسول وبى المجر، قرب، 
يوقفله.والائم يتحر، حتى يرجعه يصل الذي المائم مائئئماا 
غبرهذا مكتوم* أم ابن يؤد0 حتى وائزبوا *ثكلوا ءفييأصْؤئمت قال مم 

الصيام،محاب لم: وم(، ٦٢رقم)١ الفجر، نل الأذان باب الأذان، محاب المخاري: أحرجه )١( 
بنالله عبد حديث من ١(،  ٠٩٣)رقم الفجر، بمصلبْللوع الصوم ق الدخول أن بيان باب 

هنبمئن.عود م



اصضاه1همنيصاسمماسبجضل ٤٨٦

أمءرإذا سممحأنمح.قاو:
ع.ؤ4وئ\لأكلن\لأنت1وئ، ها 

اشنر؛لأَةزمح.

أذف٠ افءثعال لأف صومة؛ صح جنيا أصح م المجر، مل جامع نإو 
جبا.يصوم عل دو و\لحنم.( أةت م المجر، ق ثاثزة اق 

منجنثا يصبح كال ه البي ُرأف ههبممحا تلمه وأم عائثة روت ومد 
ظز:ثوأ((عهاز'

!_أثااكخئ«را؛ تس• اiؤكv ذكره الدي الثياق 
المخثضومح«رى،ومحن ))^١^١^، مقول:

الطائر؛جناح يشبه عرصا ؟ون الذي والمسمملير الث،اء، ي طولا يمون الذي التهليل 
مسمملرا.سثاه فلهذا جناح1ه؛ يفرد ممر أن أراد إذا الهلا,ير لأن 

إلومحائ ويتزب يأكل أن له تحوز اف الإنأن سن أن يحمذآدئق ا،لولف اراد [ ١ ] 
يه\ تبجأ أشُ ْقتث نا كمحئذسإ ولم اشَةال: لأن اشتر؛ أن:طبع 

حتى؛: jijولم ؤتسه، فماوأ ألثمه ص ألآنيِ نص بى أ'لأ.بص ■حم،يببممحأذمئ 
هأثل ^ ٢١٢٥١١ ivi^؛تعال؛ قال يم قيه، إشكال يكون ولا تبمآه، ؤ-ءيى بملي 

لاوقرة:سا[.

بلال•،أذان محوركم من يمنعنكم *لا س: الهي قولُ باب الصوم، كتاب الخاري• أحرجه ، ١١
ظ^بمها.حديث من (، ١ ٩  ١٨)رقم 

رقمالفجر، بيان ل حاء ما باب الصوم، كتاب والرمدي: (، ١٣)ه/أحد الإمام أحرجه )٢( 
بْللؤعمحصل الصوم ل الدخول أن بيان باب الصيام، كتاب لم؛ مبنحوْ وأحرحه ٧(، ٠ )٦ 

رء؛هيئئ.حندب بن محمرة حا.يث، رفم)أ؟'ا(،من الفجر، 



٤٨٧ةت1وااسيام 

وهوالمجر هبي أن ذلك من لزم المجر يْللح حتى محائ أن محرز كان ؤإذا 
منبجا الض.نمغ فمدلكن الثنة: أثا المران، من الدلالة وجئ هدا يابة، عل 

ِدنغسغد حثو0 آش يبمؤلخ ؤ، ذلإ كدكان ؤ ت تعال اممه قال وقد ٠، وبحومر أهله 
٢[.١ ]الأحزاب: وأون؟*لآجمه اقن يمأ َكان 

محلم؛لا النذ. فإل الأ القاكد، باب من هذا احتلام* م ارمن وقولها: 
احتلملؤ لأنه محتلم؛ أن نمكن لا فإنه كيلك لكن ومن يلبه، يتام ولا عيناه ينام لأنه 

قالوليلك، ٠؛ دلبهر ينام لا وهو. بملبه ذلكر يدوك إنه حيث ، ،مخالفعل لكان 
محتلم.لا أنه حصاتصه من إن العلياء: 

حثه الحم، احتلام ل ح م ابن ذمْ ما الخواب فا قائل: قال فإن 
ظيأولأهأقةمُ،حقه ق ؛ضر فهذااوث«يهلان ولأع._، بالاحتلأم أريد إن فمال: فصل 

منه؟يسر فهذا الماء من جثيه من الفائض حروج أؤيد ؤإن 
أنهالرسول حصاتص من أنه العلياء عن ايمحروف هذا، أعرن، لا واللب فالخواب: 

تزىنيم: أم قالث، U مثل انام ل الإنسان:رى أن تعروف، والاحتلام محثلم، لا 
مهللما.محتلم لا أنه والمعروف علينا، مر ما هذا والتفصيل ٠. الرجلر يرى ما نامها مل 

كتابومسالمت (، ١٩٢٦)وقرحنا، يصح الصائم باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
عاتثةحدث من (، ١١٠)٩ رنم حنيا، وهو الفجر عليه طل من صوم صحة بابا الصيام، 

نءتعنبمت؛را.سالمة وأم 
(،٢٠٥٦٩)رنم قالبه، بتام ولا عينه تنام . الخم، كان باب الناقب،، كتاب البخاري• أحرجه )٢( 

ق.بمه.عائثة حدبمج من ^١(، ٢٠٨رقم)الليل، صلاة باب الماقرين، صلاة كتاب لم: وم
٣(،١ رنم)* منها، المني بخروج الرأة عل الغل وجوب باب الحيض، كتاب لم: مأحرجه )٣( 

أمحهبمن.أنس حديث، من 



^قضاه1همهمصالإئماسبجضل ٤٨٨

يمندلمأ ئلمظة أوثراب طعام فيه وق أصج ؤإف 
انتدامهلأف والكماوة؛ المصاء معلنه هانتدام وهومحآثع المجر طالإ نإف 

ثنيغاؤغ لأف والمالجي؛ حاثي احتياوابن مغ ؤإل يلغ، ايكلع 
كالإيلاج.

هلعيق وما و1لجنإع، لأوتد1رك كماره؛ ولا عثه ممهاء لا ابو->مصت وهال 
بجم؛'لأ'ظقؤمىا'ل

إثمعليه ليس وأنه ة1ون'قه( حممي أبو إليه ذهب ما ريب بلا الصواب [ ١ ت 
المجر،طلع يم المجر، بمللع أن قل جامع له؛ ياح ٌا ٌُل هو ئارْ، ولا مضاء ولا 

الأمعليه إن مول! ء\كبمإ امرأته، ئرج من لكرم وأحرج نثع طلوعه حنن ومن 
والكفارة؟المضاء عله مول: الأقل أوعل والكفارة. والمما; 

المادونعل ثرب، وما فيه، مأذوئا فعلا فعل لأنه ثيء؛ عليه ليس أنه الصحيح! 
طلؤعقل جاعه ينهي حش يممدم لم لماذا يتأحر؟ لماذا قال: قال فإن بمضمون، فليس 

الوقت،ذلك ق إلا عليه لابملزأ وريا غز، وهو بذلك له أذف افه لأن نما: اشتر؟ 
الأحوال.من ذلك، أسه أوما سمر من قادما يكون أوريا 

أنبعد اسمث لو أما إثم، ولا كمارة ولا قفاء لا عليه ثيء لا أنه فالصحح: 
قحانع لأنه الكمارة؛ فتلزمه اليوم "قرمة سهلث،وأنه أيم أنه شلئج فلا المجر له بيرأ( 
المضاء.فلزمه الصوم يوم 

والثزب؟الأكل عن الإمساك يلزمه هل رمضاف مار ق جامع من قائل؛ قال فإن 
ء

ءا أ .أأا jjjJIUj؟



























اسارة(يوجب  Ujيصدالصوم رباب،L السام مماب 

لأكلليس لأنه لفظ؛ لا ئض، ولا لفظا لا الص بمثله فلا الأكل يطيه 
والثزب.الأكل من تحصل ما به تحصل لا لأنه شزلأ ولا ئزمح—ا، ولا 

الخوفإل يصل الذي الخ-نح هي الخائفةت حائةةاا داوى ارأو يقول! كيلك 
يفطرإنه رَمهاإدق! ا،لؤاف يقول بدوا؛، يداؤيه فصار بطنه انحزق ان إنمثلا، كاتهلن 

تحملما يه تحصل ولا قرب ولا باكل ليس هذا لأن يفطر؛ لا أنه والصحيح بذلك،. 
؛الأكلوالإزب.

مهطعن إنسان جوفه® يصل بإ بإدنه غثرْ طعنه أو نفته طعن ررأو وقوله! 
•يفطر إثه ! ^١٥الولف، يقول الخوف، إل الئآكبن فدحلت، البطن مع سخن 

والشزب.الأكل بمش ولا قربا ولا أكلا ليس لأنه يفطر؛ لا أنه والصحيح 
فلاقيا قال! لو له؟ أذف إذا يطعنه أن للعير تحوز هل يإدنه® غثرْ راطعته وقوله! 

يمنعهأن عليه نجب بل تحوز، فلا بطني• واطعن النآكئن هذه حذ حيرا" اممه —حزاك 
يمنعه؛أن عليه وجي، منعه عل قادر وهو ه نفيهلعن أن يريد رآ0 لو حش ذلك من 
يذكرونلآذ4إثه الممهاء لكن العموم، إئقاذ باب ومن المكر، إئكار باب من هذا لأن 

•تجوز ولا تجرم إيه لقالوا! ا-ل؛نايامت، ق هذه جاءت لو بحسبه باب كل ق المائل 
•فنعم المؤلف، كلام أما لا، الصحح لا؟ أو بذلك الفطر تجمل هل أنه عل الكلام لأكن 

أحدلأن أيما؛ يفطر فإنه دماغه® إل فوصل أدنه ل قطر ^ ١٠قوله! 
إلفوصل ادنه ل قطر فإذا الأممل، الخوف والعدة الأغل الخوف لكنه الخنفين، 

الأكلبنعش ولا قربا ولا أكلا ليي هذا لأن يفطر؛ لا أنه والصحيح يفطر، فإنه دماغه 
والئزب.الأكل تكان إل ولأصل والئزب، 



^قضاه1نينيصالإئماسبجحم؛ل ٥٠٢

لكنموصع أي من واصل بئل يطل أنه عل دو باشوط بطل إذا قوله:»لأئه 
إلووصل الرأس ل الذي ا-اءزح هي المأ٠ومةت أفطرا إليه يصل با مأمومة أوداوى 

فإنهالدميخ إل ووصل االأموْة داوى فإذا الرأس، جوف ق \ذو>خ' وأم الدميغ، أم 
إلفهولكلواصل إليه وصل فإ جوف، أنه الوثف ذكرْ الذي القياس عل ساء يفطر 

بذلك.يفطر لا أنه فالصواب بصحيح، ليس قياس وطا العلوة، 
اجوابل فيمال الأيف س الثعوط هوالثعوط؟ ما #أفطر؛الثعوطاا وقوله; 

وهوالفطر، به تحمل طريى أنه عل يدل ما النص ق ورد القعومحل أن أولا; هذا; عن 
صاح١ا١رأذ إلا الإنتئثاق ز اربائ بن لقيط حديث 

بهويتعدى اشدة إل يصل فإنه ثيء الأنف ص أيحل إذا الثعوءل أن ثانثأ; 
ان.الإن

وهوالعادة، به جزُت، العدة إل منه الطعام بإيصال الحادة جزت مما أنه ثالثا; 
معوالقياس الفارق، مع قياس عليه يراه ما فقياس المدة، إل يصل واضح مثذ 

به.عبرة لا الفارق 

سكتحميله الهسائم احذه لو لديعها للحرارة يوحذ الذي ما قاتل؛ قال فإن 

تفطر؟فهل أممل 

منالماء عليه يئب الماتم باب الصوم، كتاب داويت رأبو (، ٣٢)؛/ أحد الإمام أخرجه )١( 
الاستنشاقمبالغة كراهية ل جاء ما باب الصوم، كتاب والرمذىت (، ٢٣٦٦)رنم العطس، 

وابن)٧٨(، رنم الاستنشاق، ق المالغة باب الطهارة، كتاب ت والنساني (، ٧٨٨)رقم 
(٤٠ ٠ )٧ رنم والأستتثار، الاستنشاق ق البالغة باب الطهارة، كتاب ت ماجه 



U ر اسيام ئتاب  ub  ٥٠٣الممأرة( ومايوجب اسوم يصد

محيدبك لزنقد؛ الي لأف إل المحي ، pyانحز نإن 
وصولهق ثك ؤإل ئحاعته، ق أجزاؤه وكئئج حالقه، ق اللحل مزاوْ 

عليه.ثص يمهوه، لز طعمة محي ولز ودحؤ0، لكيل سّتوا لكونه 
اأثادهمؤ ما لأو صومه؛ يطل ثم ميأد أيحل أو نيئا أحيلا ق ررف د1ف 

لوركما وسحا البول يمج إء محنمحا، مثد ولا ا"محتي، إل لابجل 
فىزهث1ئا.

منه،^;^ ١١ينكى حارج مذ واصل لأمه أمحطر؛ أسنانه بتذ ما ابقع و1ؤ 
دايهاللسها١ا.

مقطرة،الاوم_، اغل عند اهة لأن مطر؛ الدم، قاعدة عل الخمنة فالخوامح_،ت 
مطر.لا أنما والصحيح 
أنهوالئحيح مطر، فإنه خلقه إل الفحل فوضل اكثخل إن الأيل: المألة ]١[ 

لينت،العين لأن وذللثج معي.ته؛ إل نزل ولو حلقه، إل وصل ولو باللممحل مطر لا 
تثدا.

ويسري اللحل أن مدر لو حتى نظر، فيه طذ. إنما ': )؟rC-'Mالمؤلم، وقول 
ئعتائالأ5لوافزب،يمحمحوقض:جلإلاشفإنهداضظا 

انالإئأن دوقوه بإ عليكم ينقص مال: يم والثرب،، الأكل بنعش ولا مربا ولا 
يدحلحلقه، ق طعمه نجد الخنفلل فقئ إذا فإنه معروف، والحنظل حنظل عل لووطئ 

لينثالرحل لأن يفطر؛ لا إنه يقولون• ذلك وْع الحلق، إل نجل حتى المسام مع 
معتادا.منميا لينت أيما والعين فيمال: معتادا، منمن،ا 



ص(ضاهانيهمصالإئماسبجينل

لكنعليه، ئي؛ ولا حلمه إل يصل ولوبا أن للصائم مجوز هذا وعل 
فإنيتفله، أن عليه بجب المم؛إنه إل الطعم ووصل بطعمه واحس حلقه إل وصل إذا 
،.iJJJL؛تفطراصار وابتلعه يفعل لم 

الطن،بلغة يمي دقيق كثافج الكئاف،، معدته ق أيحل اثا إنلوأن عندنا بقي 
كانإن ثفصيل، هذا ق لا؟ أو يفطر هل وهوصائم منظار معدته ق لوأيحل رامفلارااا 

وهوا1عده يباشر سوف الدواء هذا لأن يفطر؛ فإنه مروره لثهيل المنظارأدؤية ذا هل 
تخرج،سوف النظار هذا لأن يفطر؛ لا فإنه ثيء فيه يآكن لم ؤإن المم، من يحل قد 
فإيفُؤر فإنه حروا ابناي لو اّؤرز؟ وبغ( بينه الفرق ما يمال؛ ولثلأ المعدة؛ ل يبقى لن 

فيها.يبمى فلا الممدة من تخرج سوف هذا أن المرق ت مول يينهإ؟ المرق 

ؤيوحررمضال ق للماتم استعإله تخون فلا مقطرا صار ثيء صحبه ما فمش 
الشئلألأمُابمع.

تيعني اللسان؛ طريق عن أو الخلال طريق عن سواء أسنانه بين ما ا؛تي ؤإذا 
ابتلعلأنه يفطر؛ فإنه الخلال طريق أوعن وابتلعه اسنانه بين ما ؟نرج أن بلسانه حاول 
الأنتانبين U ابتلاع شألة ق هنا شالة الفثهاء ذكر لكن قليلا، كان ولو طعانا 
ابتلعهبلسانه احزحه ؤإن الصيام غر ق حتى سلعه فلا بالخلال أحزحه إذا قالواث 

إذايبتلحه لا أن والأول وهذا، هذا بين التفريق وجه ل يطهر ولا '، صاجاُ بجن لم إذا 
ابتلعلؤ الإنسان أن ثعلم هنا ومن الأسنان، بأومحاخ يلوُن، قد يكون أن تخشى كان 

٢(. ٤٣والإثناع)٢! (، ٣٣٢الإنصاف)A/ نثلر: اا 



 Lu؛S(السإمuU  اضداسوم• )٥٠٥و،ايوماالممأرة

ؤإنأكلا يمي لأنه ثر؛ يثيء أنه مع وقووه انقص الإبل ■قم من أننانه بتن ما 
ثرا.يكان 

امحأ؟فإ اضق:خوتا ؤإن قائل: قال فان 
للأنه نجوز؛ فلا جوفه إل مل كان إن فإنه بخووا امشثق إذا فالخوابت 

ليسلأنه لايفطر؛ فإنه طيتا وثم طيتا امحتئقق لؤ ولهذا أجزاء؛ لأنه الثزب؛ معنى 
الخنف.ق وJدحل يتصاعد أجزاء له 

قؤادقلأصمُاوٍئ ذكرئ ام ١^ إل نظرنا لو ١^ نالة ي مل: وإن 
انالإئلأن قرانا؛ ولا طعاما ليس والتخور وثهوثه<ا وقزابه طعامه لاهلمغ وهوأنه 

الثخور؟أوإ إذا أويروى أويثبع يتعدى لا 

أوحزنهحماة اثلح لوأنه ولهذا نافعا؛ ثرابا يكون أن بقرط ليس فالخواب؛ 
الخرزةالإنسان بي لو الجسم به يشر لا ولوكان ئيء أي ادحلت فإذا يفطر، فإنه 

.مفطناصار ص، كإ نجّج إطلاعا مع فيها ليس ارالسحةاا 

الربوللمريض؟بحاخ استخدام حكم ما قتل• يإن 

إنقالوا: لكن يمضحة، مضح الممس بضيق يصاب الناس بعض فالخوابا: 
دارس قتوى صدرت، وقد فمط. الوانية الماوات يفح ؤإنإ اشدة، إل ثمل لا هذه 

مدحلكبتولأت، أظنه قيء هناك لكن به، نفتي الذتمر وهو نفطر، لا أما الإهتاء 
ويستعمله،يفطر فإنه مريصا، ان الإئكان إذا إلا يستعمل لا وهدا الجوذإ نر الثخار 



سقضاه1همهمصالإئماسبجءتيل

محل

الهريق،ومحاو الدمحق، وعزبلؤ ريقه، لكيلاع منه التحرر محن لا وما 
ولامحث يدحل لا منه اشمز لأف بمطئ٥؛ لا حلمة، ثدحل والدبابة 

محاشُشابمسال

عبمعه.1^؛ ثن مآ أسته نعدته، يمطز؛لأثهيصلين \ونإكئوب ثم j^؛، نإل؛ع 
^صص'ولإصاشثو%و

مص أطتم لارض كان ؛ jbريل، م تئهِ اوض عدازوال رض كان نان 
*مسكيثا يوم 

وجه؟أي من المرمة المسألة هذه مثل عل الأحاديث دلالة لكن هيل: ؤإن 
يئزؤلليس ثتثع لا مي لكنها ثرابا، أو طعاما يشو فهده العموم، فالخوااسات 

العلوكمثل غذاء لها ليس التي الأشياء يبير أن ان للإئنجوز فثول،• محإلأ يني أن 
وغثرها,

مصالْلو أما يضر، لا فهدا الإنسان يقصده ولم منه اشمز يمكن لا الذي آ ١ ] 
الدقيقمثلا ايا إنأن فلو يفطر، فانه جوفه إل ووصل أمه من يحل إذا فينظر 

هذهإدخال يعمي لأنه يفطر فانه جوفه إل وصل حتى عمدا يتتثقه وجعل 
كانلأبمناشثزمه٢نهلأبج.إذا أثا 

•حمعهريقه هذا بل الخارج، من شيئا يدخل لم لأنه يفطره؛ لا أنه الصحح ]٢[ 
لوأنهولذلك الظاهر؛ محم حكمه ١^؛ لأن الظاهر؛ حكم له المم كان ؤإن وابمه، 



uUS  (باب اميام U ومايوجب اسوم يصد )٥٠٧اتممأرة

ووايت1نتهميها النحامه اتتاي ؤإن 
1تجامة.محبج؛لآبجائنيام،

أمنةالمم، ق مغثادة وهئ حاوج، مذ ثصل لا لأما مطؤ؛ لا ؤاكات4ت 

قلأنه العنل؛ وق الئصوء ق ائضمضة تجب ولهدا بمرْ؛ لا فإنه يالماء ممضمص 
الظاهر.حكم 

منهي بل حارج، من ليحل لم لأتما بملر:يا؛ لا أنه الصحح اشامة ا ١ ت 
نمسوقد تقدرة، م لأتما ممه؛ إل وصلته إذا الئخامة سلر أن تحوز لا ولكن البدن، 
وامتهجانما،لأستمذارها حرام؛ الثم إل وصلت، إذا النخامة بلع أن عل نييهاست المقهاء 

هلأنما عل الكلام ولكن نجرم• إنه ت مول فلدللئ، اشدة؛ ما ُتأدر أمراصا تحمل وربجا 
مطر.لا أما الصحح لا؟ أو مطر 

إلالخياشيم من تزل ام النخامة فأثا الثم، إل تصل الخي النخامة ق وهدا 
إلليحل فلم الظاهر، حكم ل ثيء إل مل لم لأتما واحدا؛ فولا مطر لا فهده الحلق 
الونرسينبعض معله وما '، اأدهس،ُمن اثشهور عل حتى مطر فلا حايج من الدن 
محاولحعل حلقه إل حياتيمه من بالنخامة أحز إذا أنمهم عل يشددون الدين 

التشديدبابه من هذا إن وثانيات يصزك. لا هدا إن أولأت غلط، لهدا إحراجها 
عنه.مل مما بالهبادة والتنطع والتشديد بالعبادة، والتتل 

(.٢٣٤(،والروضالرع)١/ ٣٢٥)A/ انظر::١( 



صضاه1نيهمصالإئماسبجضل ٥٠٨

منبمة لأنه |هطز؛ عي ينق يغ 1ن ابمة، ئأ ئمه من ينمه أحزج زنن 
ا.ماءا لوبالإ ما أفته فيه، عتو 

بممقلا لاك ينبن؛ لب ينمه وبلع أذحك م فيه من دز۶تا |حزج زنن 
ؤالتثوكالصمفه بعد ينقه Jايلأع ينطز لا نلدلك علته، كال الذي البلل ايلاغ 

أ.إءاسمل م إحن١^^١^ زلا مداوطس،، 

لأنهيفطر؛ فهذا فابتلعه عاد ثم إل ١^^٠٠ أحرج إذا صحح، هذا ا ١ ل 
الثمإل ثانية مثْ أءاد0 ثم سوك، أن بعد السواك أحرج لو وكلللث، الثم، من انمصل 

يفطر•فإنه الريق وبلع ممه ي امتصه ثم ريق وفيه 
ايتلاعيتحمق لا لأنه يفطر؛ لم يقه وبلع أيحله تم فيه من درمحا أحزج تن [ ٢ ] 

ثمأحرجه ثم درحا فيه ل وصع ان إنهذا القصة، من القوي هي والدرهم الثلل، 
فيهيكون ربإ الدرهم لثتظيفا الناس بعض يستعمله ربعا وهذا ثانيه، مرة ممه ق اعادْ 
الدرثمأحرج الرجل فهذا يتنظفا، أن أجل من بلسانه ونحزكه ثمه ق فثدحاله ومخ 
يتمنلا الولفح- قال -ك،ا لأنه يفطر؛ لا فهذا ثانية، فادحله ونح فيه زال ما أنه فوجد 

أنيلرمه لا فإنه ممصمص لو الرجل أن يا ابوف، إل يحل ١^^، من ثيء انفصال 
يكلف،فلا الماء ومحجث، ثومحات إذا ت مول بل الزموسن، بعض معلمه ك،ا ينقه ينفل 

يمثإفلا فانه فملث، ق الماء بهلعم لوأ-صنت، حتى بعدها ثئسلثؤ 
يتكلفونلا أمم الصالح والسلم، ){هقيؤ الصحابة هذي ظاهر هو وهذا 

اممه.دين ل يتنطعون ولا 

والشوكالضثضة بعد يمه بابتلاع لايقبر ارولدلاائ، ز؛وئ\أ!ئ4.' \,فئل مول 



U اميا،ا)كتاب  uU  ٥٠٩الكفارة( ومايوجب يضئاسوم

ق\}>و؛ لأف أئطز؛ ئازدوده، شء، أو محنز إليه حرخ أو دما، هممه نال ولن 
بممةيناضأظز،ئِلأمحاال

لأنهيصزه؛ لا فإنه طنم له يكون ألا بئرمحل الإطب بالعود التسوك الرطب* بالعود 
الئواكمن انثصالت الؤطوبه هذه أن الإنسان يتحمق لا حائا ليس رطبا كان ؤإن 

جزءاأن ثتحمق لأننا يفطر؛ فإنه الطعم وائلح طعم له لوكان أما جوفه، ق ويحك 
جوفه.ل لحل منه 

رطبوهو لسانه أحرج إنسان إعايته* ثم لسانه بإحراج رردلأ ){ئإس يقول 
يفطر؟لا لاذا رد0 نم ئمأحزجه لسانه عل ريقه خ أنه ول؛هرص تمأعائم، الريق، عليه 
محله،قاري فهدا أعاده ثم شفتيه ين ما إل ريقه أحرج الذي بخلاف ينفصل، لم لأنه 

مفطزا.فتكون حارج من ولحل 

ثكونالناس لبعض محصل وهذا دما* يمه مال ®إذا يقول! السألة هذه ق [ ١ ت 
الدملأن سلعه؛ فلا حصل إذا لهدا ثنيه أن نجب، فهنا الدم حرج ئوك إذا رديته لخته 

يأتينا، نوف~فإنه بالخكم عالي وأنت، بلعته فإن معتادا، ليس المم، من تنرج تحا ليس 
تفطر.فإنك العلمس، المفهلرات شروط من أنه اممه شاء إن 

فولهلعموم صائم؛ غير ولوكان لا، الدم؟ هدا الإنسان يشر أن نجوز هل ولكن 
شءأو قلش إليه حنج ح أيما وكدللثؤ [، V:_l]ه وأذم أييثه عوقأ ؤ-رنق ؛*١^ 

منهفختج محثأ إنسان مثلا التجشؤ، عند المعدة من مجرج ما الفلس* أفْوُ فازدرده 
والملمالثم، إل وصل القلس هذا لأن يفطر؛ فإنه ابتلعه يم الثم، ملء دون وهوما نلس 

بذللئ،.فتقطر ا:إمفإ إل عاد ثم الظاهر، م حمق 



سقضاه1ششصاسمماستيضل ٥١٠

شءمنه حرج ان إنفمثلا أكثز، أو المم ملء لكن ما والقيء القيء، وكيلك 
يفطر؛فإنه ابتلعه ملر ما يم بعضه، أو فيها ما حزج حتى العدة باضطراب أحز 1ني•' 
وهوااذلاهر، حكم ق لكن ما إل حرج أوالشراب الطعام هذا أن ظاهر ذلك، ووجه 
مفطتا.فكان العدة إل عاد ثم ١^^، 

إلفلا® ؤإلأ أفهلر النجس من ئيء ومعه  ٠٥^؛ابثي ثم أحزجه اءؤإن قوله؛ 
لكنفإن ريقه ابثي ثم أوالدم القلس أو الميء هدا أحرج يمي،' ازدردْ، ضد أحرجه 

وهذايفطر، لا فإنه ثيء به ؤنتلهل لم ؤإن أفتلر الدم أو الملء أو القلس من ثيء معه 
واضح.

تجس،وقله وقسه الاذمل دم أن عل يدو ادجس<< ررمن وقول، 
حرجما إلا الآذمي دم ثجامة عل دليل هناك وليس العل،اء، ؛؛ن ، خلاففيها وهذه 

المعلومومن الملء، ثجامة عل أيصا دليل هناك وليس الدبر- أو -المثل السيل من 
يطهيرْ،نمل عل الدواعي سوامر مما لكان ثجتا ولولكن الماس، ْع ؟كثر الملء أن 

الشيعن يرد ولم أمهامم أيدي ين يتمرون الصغار الأطفال، أن أيصا العلوم ومن 
عنوساكوته حكمه، وبس بثنله أنر التول، ل،كن مئه، بثنل أمر أنه قإهائ"ةؤقلأم 

ؤس.ييص'أنه عل دلل، ع المتم، 
ينجسفلا الطهارة الأفياء ق الأصل أن عندنا: العامة القاعدة أن العلوم ومن 

العبادات؛إلا بدليل إلا منها ثيء محرم فلا الخل الأشياء 3، والأصل بدليل، إلا منها ثيء 
أعلم.واف مشروعية، بدليل إلا والع الحظر فيها فالأصل 



U ر ةت1وااسيام  ub  ١٠اسوم يفسدj  ٠١١الكفارة( يوجب

محل

ئريرْأبو روى ة عليه؛ ثيء محلا الضء درعه ومذ أمحطز، عمدا انقاء رمن 
ءطواقذض«ررئنذزصأوالني.ئال:

حسن.حدسا 

ؤالأحجوم«الحاجم ررأمحطر البي يقلي أمطر؛ أواحتجم حجم نإف 
أوصبن وسداد يوباف حديث أحمدت وئاو منا. عثر احد اللمي. ض رواْ 

صحيحازا

 [ ١ t الأول:الفطر؛ كا تحصل مما ششن المؤلف فه ذكر النخل هدا
الحجامة.والثازت وهومعروف. العيء 

سين:بمإفهإف.مافأثا 
غإلبما وهو الأول أما يفطر. فإنه طلب وما الإنسان، احتيار شر لأنه يفطر؛ لا فإنه 
منااش يكلف ولا يردم، ولم تخرم لم اف الإنوهوأن ظاهرة، فعلته يفطر، لا فإنه 

إلأونعها.

فلحقهالطعام من معدته حلت، فقاء الملء طلج، إذا أنه فوجهه الثاق وأما 
أنتعال اش رحمة من فكان بمشمة، إلا صومه يكمل أن يتهلح لا فد الن.ى الصعق، 

الاستقاء،حرم واجبا الصوم كان إن محلنا؛ مقطرا كان ؤإذا مفطزا، عمدا الصء جعل 
فتىبذللئ،أنصحته. عل واشتباحفاظا كل له: ومحننا الاستقاء، حاز ملأ ؤإنكان 

والقياس.الطر وجه هو بالسء الفهلر 



صقضادئييهعالإئماسبجءنبو ٥١٢

احتجم،أو باحيارْ ممون سوف فأنه الإنسان حجم إذا فنقول! الحجامة! وأما 
قسمك،ا الرمحول. يقسمها لم ولهدا باحتياره؛ أيصا فكون تحجمه من طلب أي! 

وغرم،أحمد الإمام صححه والحديث ُ واآححوما،ُ الحاجم لاهؤ قال! بل الشء، 
الئي.ررأف ُجلبممحأت عباس ابن حديث وق صحيح، وجه عل له معارص ولا 

ء

صححا.معارصا فليس للعثإء، كلام وفيه وهوصائم® واحتجم وهومحرم، احتجم 
جاءتالتي الحميدة والغاية للحكمة متاسته فظبو الحجوم فهلر أما وئقول! 

ؤيرهقالبدن، يضعف هدا أن ومعلوم كثيث، دم منه سترق الحجوم لأن الشريعة؛ حا 
احتجامهكان إن ثقول! وحثي أفطر، احتجم من أن بعباده الله رحمة فمن البدن، 

صرورةلغر كان ؤإن وافزب. كو الأف له! ونقول والقل المرض ل حاز لصرورة 
احتجم،:قض•' أن وأراد ممملأ كان لمذ ونقول القل، j وجاز المزض ل حزم 

تمامامتامحبا هدا فكان قوثه للبدن تعيد أن أجل من أفطزت لاثاك واشزب؛ كل وكن 
للحكمة.

العلم!أهل بعص قال ذم، منه تحزج لم الحاجم الحاجم؟ ق الحكمة هي ما من 
المح،وعل وءلا•ءه سمعا وقلنا! الحاجم®، ؛اهؤ قال! س البي لش ثعبدي، هدا إن 

لكنتاولاثدري، افه، حكم حمح تدرك أن من أقصر فعقولنا الحكمة؟ ما أما والرأس• 
يدلك.فه ثتعد 

رممبمجم، الصائم ل باب الصوم، كتاب داود؛ وأبو (، ١٢٢)إ/أ-حيد الإمام أحرحه )١( 
لحاء ما باب الميام، كتاب ماجه: وابن (، ٣١٢٧)رقم اممرى j والمائي (، ٢٣٦٩)

هكيتن•أوس بن محياي حديث من (، ١  ٦٨رنم)١ الحجامة!اكياتم، 
١(. ٩٣٨رقم)للمائم، والقيء الحجامة باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 



٥١٣الممارة( رمايوجب اسوم يفد ما باب ر اسام كتاب 

الطريقةحب الحاجم أن الحكمة لآمهاددق1 ٠ بع1هر ابن الإسلام شيخ وقال 
وعند-٦١، تججم الي القارورة يمص أن يد لا ءقوآدقلأْؤئيم اوسول عهد ق اشروفة 

يعميلكن بدخوله، يشعر أن غثر من الإنسان دم من ثيء إليه بمعد أن بد لا المص 
معدتهإل وصل ؤإذا الدم، من شيئا ه نفمحدب أن بل لا أنه وهويعرف يمص أن 

يفطر.فإنه الدم أوضر الدم من ثيء 

طاعةفالعلة تقيمه مالعثة ثكن لم ؤإن فداك، متقيمه العثة هده كانت فإن 
لثمكؤ0 أى زا >أمح؛بمومح آثه ص إدا ممحيتق ه لمحن ؤمحبما٤َن تعالت قال ورسوله؛ افب 

رسولهنال ؤإذا سيئا ربتا قال إذا مربوبون هميد ويحن لالأحزاب؛ا"'أ[، ه أميهم ثن آل؛ر؛ 
وطاعة.سمعا قلنات سيئا 

لأنهحكمته؛ يعقل بإ _Jo من أ؛،لح حكث يعقل لا بإ الإنسان معتد يكون ربإ 
حكمته،يعقل كان إذا والعمل .ئع الث.، ^Jiiالتحثد عل حمله حكمته يعقل بإ ثعثد إذا 

يتعئدلا معناه يعقل لا بإ طه يتعبد لأنه للمقؤع؛ وذلا انقيادا أسد صار بمقل لا كان ؤإذا 
والطاعة.الشع لترد إلا 

الحجامة.والئاق ثتمد، أن بد لا عمدا السء وهما يفطر؛ تما ثوعان هدان إدف 

وهليمسكها؟ أن عليه فهل معدته— —أي! كا.ه هاجت، إذا الناس! بحص يأل ولكن 
يتقيء؟أن الإنسان وتحثا المعدة وتحج مج حيايا ا لأنه يشح؛ حتى يسمميء أن له 

إذاهاجتأوثقول! فرصا؟ ص_ومالث، كان ويردهاإذا ممسكها أن يلزمك فهلئقول! 

(.٢٥٧/٢٥)١(مح٠وعاكاوى)



^قضاه1نينيه4اسمماستيءئبل ٥١٤

ثكلا صرر هناك كان إذا الخواب! عليك؟ صزرا لاكون حتى فاممشنرجما وماجت 
سحرجهالا مول! فهتا صرر فيه ما كان إذا ولكن وأفطر. اشحرجها Jةولت أثا 

ستخرجها.فلا مكنت ؤإن فدمها، ء1لبئاك، إن ثردها، ولا 

القياسحلاف، عل فول والحجامة بالشء بالإفطار القول العلعاءث يعص وقال 
ض،يأنالئصوءِمما>جلأِتمادخل.

يحل؛مما لا ■مج مما فالوصوء المواعل.؟! هذه حاءُنتؤ أين فمن اف؛ سبحان 
يتلبا القز نالوا: وسا داخل، الإيل لم لأن الإيل؛ هم النضُ. لئلاثقض 

والقيء.يالحجامة الصوم يبطل لئلا حرج؛ بإ لا 
هذهبمثل ورموله اطه قول، نعارض أن يمكن لا إئنا عنكم، اطه عفا فنقول! 

منأو الثنة؟ من أو الكتاب؟ أمن القواعد؟  ٥Jهاأحد.تم أين وس العليلة، التحليلات 
أوحارحا،داخلا كان مواء ناقصا الثرع جعله بإ الوصوء مص هذا؟ قال من ؟ ^•؛٥١٤

معدأن أما الصواب، هذا حارحا، أم داحلأ مواء ^١ ٥٠الشاؤع جعله بإ والإفهلار 
بصحيح؟ليس هدا السائل، أكثر ق طند لإل إلا لها ليس قواعد 

أنبد لا الثنة جاءت، إذا لكن يحل، ما لا خرج إذا ينقض ما أكثر أن صحيح 
يفطر.ذالثs مع لكن حرج مما لا يحل مما الأكثر أن الفطر مسالة ق وكذللئ، -با، ثقول 

خزج،مما وهو يفطر لا؟ فامزآيفطرأم امتش لو ثقولون ما لهم: يقول ئم 
قولهق وجدت، إلا والثنة الكتاب عارض لإنسان يمكن لا أنه حال كل عل الهم 

براّهويقث التي والحكم بالعلل الفص ئم الخالفه، خلل أول، خللا، 



٥١٥اهفارة( يوجب  ١٠jاسوم مايفد باب اسيام) كتاب 

حجممن وأن يفطر، فلا اشء غله ومن أفطر، عمدا استقاء من أن فالصحيح 
يفطر.فانه أواحتجم 

جدامفيدة الصيام حقيقة اسمها صغبمرة رسالة له الإسلام شخ فائدْت 
اض.ثاء إن اسمدئم إليها لورجعتم العلم لطالب 

هوكالحجامة؟فهل بالدم الصائم لإع إذا قائل• قال فإن 
فهلوهوصائم بدمه الإنسان لمع إذا يقول• جيد، موال ا هن• احست، فثول؛ 

هوكالحجوم؟

فإنهالبدن به يضعف بحيث الحجامة دم بقدر كثير منه أحد إذا نعم، الجواب• 
كانإذا إلا منه سحه يادن أن يجوز لا فإنه واجبا الصوم كان إذا دقولت وحتنئد يفطر، 
فالأمرثملا كان إذا أما وافطز، منالث، يسحب أن بأس لا لقول؛ فحينتد مضع؛لنا الثان 

الاليل.إل وينتظر منه يسحب لا فإنه مضطر غير الثال كان ؤإذا وامع، 

الدم؟اودييسحب للطيب بالنسبة قيل•' ؤإن 

الراجحبل يفطر، كالحاحم الدم سحب الذي الطيب إة ثقول؛ لا فالحوابت 
الحجامةبغير الدم إحراج إن يقولون! فلامم يفطر؛ فإنه المذهب عل أما يفطر، لا ايه 
أنينون لأتم يفطر؛ لا فإنه ايجامة دم من أكثر الإنسان لوأحرج حش يقعن لا 

الص.به جاء ما عل فمتصر ثعثدية، المسالة 

الحاجمحتى يمول•' القاعدة بملرد الإسلام فسخ الإسلام سخ وأي عل وأما 
الطيب.كل~لاكا يفطر، لا فإنه مص بدون بالة لوحجم 



^قضاه1ييصاسمماسبجءاابل ٥١٦

يالخجامة؟للصحاة ه اض ثرحيص حديث ق زاكم ما نل: ؤإن 
الخديثهدا وحنق هدا، عل يدل لا فيها أذل أنه تعيد ش حديث فالحواب! 

منه.أصح اوس بن شداد حديث لأن صعيما؛ يمون 
ففيهاالإسلام لثغ الصيام حقيقة الة وّعل القاوئ أحيل فانا حال كل عل 

غرها٠ق محدوتها لا خمة هوائي 

العائم؟عل حكمها ما ولكن ئفطر الحجامة أن عزفنا قيل! ؤإن 
الدمييج أحيائا ت يعني إلا!L^^، المزص الصائم عل محزمة فالحواب: 

تحتحم.أن عليه بأس لا فحينئد علنه، يغمى حتى بالإنسان 
مباثرْأو ثقبيل عن ولوحصل الصائم، به يفطر لا الإمداء أن لنا مبق مسألة؛ 

فهدابدليل• إلا ينمص لا بدليل بت ما أن والقاءدةت الدليل، لعدم ذلك؛ نحو أو 
أنلما وسبق بدليل، إلا نفسدْ أن يمكن فلا الئريحة بمقتغى يعني! صائم؛ الرجل 
الدليلوذكرنا ٠، الأربعةُ واللام_ا الأمة حمهور قول هو كإ الصائم به يفطر الإمناء 

ذليلثن*من مرتجة وأما حمية دلالته وأن 

والمهقي(، ١٩٦٧رقم)صحٍحه ق حزبمة وابن (، ٣٢٢٨ريم)الكثرى ق المائي أحرجم )١( 

رقمبمتجم، الصائم ل باب الصوم، كتاب داويت وأبو (، ١٢٢)(/أحمد الإمام أحرجه )٢( 
قجاء ما باب الصيام، كاب : o-uوابن (، ٣١٢٧)رنم اممرى ق والمائي (، ٢٣٦٩)

أدسبن ثل-اد حديث س (، ١  ٦٨رقم)١ للماتم، الحجامة 
(،والوادروالزيادات،)٩٤A(،وبداتعالضائع)A ٤٣•شرحمحتمراممحاوى)٢; )٣(انفلر: 

١(. ٢٨والخي)٣; (، ١ ب0 والهداة (، ١٣٢ والجموع)٨ (، ٤ ٤ اسب)٤; ومائة (، ٤٩



٥١٧اصارة( ومايوجب ضداسوم U رباب اسيام هاب 

قفل

لمسأو م، أو المنج، يوف فيإ باثر مإف للأبة• المباثزْ؛ علميه ومحرم 
ماوت)؛.ق' عئز عذ روي مند؛ لز سزل لب نإل ئو°ثث. هتي ، هأنزو 

ءرأزأثياوت صائم• وأنا ملت عظء1، أمرا الين؛ صنعت ١^ ننول يا هنئات ١١
أبوداود•رواه راهمه؟ا، هال! بأس. لا هلئ; صائم؟® واسث، اناء من ممصتفث لؤ 

؟كنلم إدا والمفمم1 الشهوة، مقدمات من لكويأ بالصمشة؛ المثه ثب 
^ملابج،كدلأث،افلهلاا.

الأيئ،والدليل للأية،\م ١^ عله ي ؛:فول: jLiiهازم ]١[ 
ماوآ.ثعوأ بمثثوس ؤةل؛ى تعالت اف يقول الماثرة، محريم عر تدل الأيه هل فنيفث 

سمسا[إلمالآة،تكنالامة
قالماشرة ذكر تواصح كل للجاع إلا تكون لا ل اض واثلأنسة 
ذكعل يدل ك،ا جامعوهن، أي: ه؛ ؤثثئوس فقوله: للجءاع، المران ل والملامسة 

قال.ما عل الأية ق دلل فلا هذا وعل ا-بمءاع، أنه الأية زول نب 
وهذامحرك، لا ولمن ثهوته محرك لمن حرام المتاثرة أن لآمهآ؛ئئ كلامه ظاهر يم 

صثعته^• للسؤب هقفهقتئ قال حيث، عمر حديث، عليه ويدل بصحح، ليس أيصا 
ملت،إ® صائم؟ وأنت، لوكصمصت، أرأيت، ١١قال: صائم• وآنا ملت، عفليثا؛ ^١ اليوم 

بمعزت^٠ ١٠أومول: ٠:^؟ مطر غتلك الذي ما يمي• '، اردمه؟*رقال؛ باس• ملأ 
القوال.عن كم، 

(.٢٣٨٥)رقم للصائم، القبلة باب الصوم، كتاب داويت وأبو ٢(، ١ / ا ) أحمد الإمام أحرجه ( ١ ) 



^قضاهاششصاسمماسبجحنبو ٥١٨

م'ظصئرلأثتةثغضنيانيا"ا.

 ،Iفإنهالإنسان كفبممص لو كإ يه بأس لا ذلك أن الرمول ؛؟؛
فأثازالصائم ملة عن ثئو الس. إن يم يفطر، لا فإنه مل لو كذلك، يفطر، لا 
مىمدم ما لك اممه غمز أيت، اممه، رمول يا ت فقيل يقبل، كان ايه وبيث سلمه، أم إل 

أوك4ةنحؤها.وأمماتمق«را؛ هكملأمم4ِ قال: ؛أقن. زم، ذنبم، 
ولوأمدىحتى شهوة كان ؤإن حتى للصائم المبلة جواز عل دليل فهدا 

قدالشانم، مثإ ولا والإنسان العباد، عل ومع تعال افه لأن الصحح؛ القول( عل 
عرفإدا لكن بأهله، يستمع السمي غروب إل المجر ًللوع من يبقى أن يسهلح لا 

لأنالتقبيل؛ اترك دقول(ت فهنا لأهله المحثة ومديد الإنزال، مرع أنه ه ثفس الإنسان 
الوجه،هذا عل أحد كل ليس ولكن زينة، وميله وهي الصوم، إفساد إل عرضة هذا 

لأهله،الحثة مديد ليس أو الشهوة، قوي أو الإنزال سريع ليس الناس س كنثر 
بئرعة.الإنزال تحفل فلا 

ذلك،ودليل سهوه؛ أوبغثر بشهوة كانت، مواء حلال الملة أن إلي( فالصواب 

ءلاهربل لا؟ أم بشهوة ذلك فعلت، أنت، هل نجيبمنئ! صر يسفصل لم . الّمح، أن 
٠هوة «ح،)كاراتها عفلعإ ا م، صتععمر، حديعص، 

المفطرايت،س اختياره بغر للصائم تحصل ما بأن ؤ?وئ\ذئ4 الولف أفاد [ ١ ] 
حشعليه قيء فلا صائم وهونائم الإنسان احثم فلو وهوكذللث،، الصوم، يفسد لا 

شهوته،نحرك لم من عل محرمة لستا الصوم ق القبلة أن يان باب الصيام، كاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 
خ.بمنن.سلمة أي بن عمر حدين، من (، ١١٠)٨ رقم 



٥١٩الممارة( و*ايوجب ضداسوم U اب ر السLم 

مفيم\يوَص
^ةوللاشون؛لأمحلأبج•ه م1تالإنزالباش. 

أقطز؛مح1ُزل سده انتئش ؤإن }ويل1أ. بمطر؛ لم الفكر أرو نإو عنة. \ذئةإو 
ووضقامة،كمح.

J1 ٣١ص ئ1ث لحئ لأنة وس  ٣١كد و نثناءٌ 
ائِفيظ1هر

ص؛لأأثميامةلا؛.

احتلممم الخال، هذْ عل ونام يكره وانتثر ا"بم،إع ق بمكر مكثر عل نام أنه فرض لو 
لذلك.٤تاتا ليس ام إنزال ح؛ن لأنه مطر؛ لا فإنه 

سواءصومه فتي وهو_J؛j(؛ فعل عن أنزل إذا أنه الخمل! هده حلاصة [ ١ ] 
فانهفنل؛ بغثر أنزل ؤإذا ذلك، أشنه ما أو الأرض عل بتدحزجه أو سده الفعل كان 

أنزلؤإذا منه، فعل لا لأنه يفتد لا فانه فيزل بمكر أن مثل; صومه، يفئد لا 
فإنهالنظر بكرار كان ؤإن يفطر، لا فإنه يصره وصزف، واحده بظره كان فإن بنظر 

الإشاء،،بهفإنهلأبمرخلأف٢^^١أذى بفظر، 
ماأو صم أو يثقسل روجته لوبائر اف الإنوأن مهللثا، بائيي يفطر لا أنه والصحيح 

ذلك،.عل الدليل وجود لعدم يفطر؛ لا فإنه مدتا فانزل ذلك،، أشته 

دليلهناك ليس لأنه ،؛ J_jولوكان حتى به يفطر لا أيصا والي بمال• أن بقي 
فيسيللكن المسالة، هده ق واصح دليل هناك هوليس ^؛، JUفثقال: ذلالiؤ؟ عل 



^قضاهاممه4الإئمأسنيءل؛ل

محل

مال:أنة ه اى عن أنو_؛ ووى ة بموة؛ لإ نامثا هدا مذ يعل وما 
عاثؤ,متفق وتماْاا افه أطعمه مإيإ صومه، مئسم ياميا أوثرب أحد'كم أكل ررإدا 
والشزد_،،الأكل عق كص دعالاا الله ورمه هوررى يإيقا يمطر ررملأ لمظ: وِفي 

وبماءنا2ئذمناةال

مذوثهوثه وثزاثه طعامه رك ®إيه المدمي؛ الخديث ق تا3قؤناق بثوله ذلك عل 
قالوا:صدقه((. أحدثم مبمع ااؤِل ه؛ النص قول بدليل نهوه؛ والمتذ '، أحل*ار

قوصعها لو لآ\و\وتب قال؛ أحث؟ فيها له ويمون ثهويه احديا ١؛^؛؛، اللب، رمول يا 
الذيأن ونعلوم أخث«لأ*، له ثان خلال ل وصنها إذا مكدِلك، وزن؟ عثه محاذ خزام 

يوصع'ءوالي•
المىإنزال أن عل يدل ما بعض إل بعص-هعا صم إذا مله والدي الخدث هدا ففي 

إذاكانمنسلهفإنهبملر.

الذيالمى بذلك فمراده مارا" فانرل ثلأ جا؛غ ررفإذ المؤلف قول وأما 
يجامعوبإ لكن مدم، ما فعل حديد بفعل مارا أنرل إذا وأما الأول، ايملع من كان 
المجر.طلؤع بعد عمج ثيء يمي ثم حروجه، يتكامل لا لآض المى، وعرج اف الإن

عامدليل ولدينا عليه، ثيء فلا مفوانامتا فعل من أن ل خاص دليل هذا ا ١ ت 
;ه.بمنن.هريرة أي حديث رةم)؛؟حا(،س الصوم، ضل باب الصوم، كتاب ت البخاري أخرحه ( ١ ) 

رقمالعروق،، من نؤع كل عل يع الصدقة امم أن بيان باب الزكاة، كتاب مسلم؛ أخرجه )٢( 
خ.ءثن.الغفاري ذر أف حديث، من (، ١ ٠ ٠ )٦ 



٥٢١الممارة( يوجب وما اسوم يصد u باب ر اميام كتاب 

افهفقال [، ٢٨٦]اJقرة:لقثآةه أؤ مجنا إن دوا■ءنذا لا ثازقومالأ قوله وهو 
وهىعظيمة؛ فائدة منه يوحد ٠، وتماْااا اف أطعمه ارإي،ا وقال فعلت. قد تعال؛ 

ءَةقل•اض عند من ذلك إنا ولوفعله إله، فغله بماف لا المامي أن 
يدكر0لم واحد عليه بقي ذُقنناْاا ما ائز علته وقسنا ١١\,إؤةل وتقول 
ا-يءإعأن الصحح القول ولكن فته، ا،لولف قول اف~ شاء —إن وساتيتا وهوا"بم،اع، 

لعمومعليه؛ ولاكمارة عليه قفاء لا فانه ناسا روجته لوحانع اف الأنوأن كعتره، 
عندهمليس الاس فص أكؤ، لأنه والئزب؛ الأكل ه المن خص ئن،ا الأدلأ، 

والثزب.الأكل هو لدحم يكون ما فاكثر زوجات عندهم ومن روحات، 
فإنهزوجته وحاغ نمي الإنسان أن فلو ؤإلأ الغالما، لأنه فتخصيصه 

نادر؛ا"بمءاع ل الميان لأن والمضاء؛ الكمارة عليه بل يعضهم! وقال عليه، لاثيء 
أنهثقلن فلا مقطرة وروحته ثهلوعا صاع كون قد فيمال! روحته ثنى لم ثيي لو ولأنه 

المقهاءكلام عل ولكن كمارة، فيه ليس التملؤع صوم لأن يميد؛ لا هدا ولكن صائم، 
فانهناسا الإنسان فعثه محفلور كل مطردة! القاعدة أن والصحيح صومه، يطل 

الفنل.ذلك عل الرنة بالكفارة ولا العبادة اد بإملا لابجزْ 
صومه،يابسامكم أد'نرُب، أقن، ُرمر، هريرْ• أبي( ■لخديثؤ يالئنبة قائل؛ قال فإن 

والثزبالإطعام أن مع عغيبمل اف إل والثس الإطعام سب وتماْ،ا اممه أطعمه قإع 
حمقه؟كان 

لم:وم١(،  ٩٣٣رقم)ناسا، أوثرب أكل إذا الصائم باب الصوم، كتاب الخاوي: أحرجه )١( 
خ.؛تئ.هريرة أيى حديث، من (، ١١٥٥رقم)اكاميوشربه، أكل باب الصيام، كتاب 



^قضاهاهميصالإئماسبجءن؛ل ٥٢٢

المئيشئاءٌ«رمحذنءه بيقإبج؛كنلخه:
عاJا٥ا١أ.ما علته ئئمز 

لآةأي؛وامحينشل؟ل
الخاجمءرأهطز يال! ءتإأاة،يوثؤ البي لأف أظن؛ بتحريمه جاهلا هعله ؤإل 

نئزلأي يالتحريم، جهله، مع دلك معلأن زآمحا وجلي حى والحجوم«ِو 
اجهللأو مطئ؛ لا انه ا-ئاد_، ابو ودكن يالوهت. كايهل يعدوبه، قلم جهل 

الفطزكاكانا؟ا.شخ ١^، 

بالطعامعليه ليئى تعال؛ اممه أنساه إليه؛ ينثب لا المامي محمل لأن هذا ءالحوابت 
عذب.وماء سsكري كتمر حقيقة الطعام والشراب؛ 

بابمن السألة جعل أن أردنا ؤإذا بقياس، ذليل لكنه حاص دليل هذا ا ١ ] 
وهنة'لًكرء مذ بمدإثنهءإلأ مذ إش يكمن من ؤ بالأية• ثأف أن فالأول القياس 
عذابؤلهز آش غك غصب محالكمرصدمإ شج تن وإ—يما ألإيمتن مثلمؤن 

أول.ثاب من دويه قعا الكمر عل بالإكرام يعدر كان إذا فإنه [، ١ • ]اوحل:أ ه ءظي-،ث 
وهوروجته لومثل ت يعي بميم، لا فإنه وهونائم لوفعله كذ.للئ، ا أيمههذا ا ٢ ] 

قولهبدليل فعل إليه ينسب لا النائم لأن بمذا؛ بميم لا فإنه ذلك اشبه أوما وأنرل نائم 
]الكهف;ه\[،ه \لسأالا وداث آثمان ذات ^ويقيهم ،ات الكهفأصحاب ق ت\3قؤد\ك 

بلم نادم\ن كامحوا لعا لكنهم يملبون، الذأدن هم اثأم إله ملبهم فأصاف، 
اكنلإل،م■

يعيرلا فإنه جاهلا الممهلرايت، هذه فعل إذا أنه ;^؛٥١٥ المؤلم، كلام هلءا ]٣؛! 



٥٢٢اصارة( ومايوجب مايصداس>م رباب السام ئتاب 

وهما٠ واآ|حجوماار الخاجم ^ ٥٥١٠ت يحدث واستدل المضاء، وعليه صومه، فيمد 
أوويومحي وايغجوم®، الخاجم !^ ٥٥١٠; Jliذك ومع مقطرة الحجامة أن يعلمإف لا 

الحهل،مع يمطر لا إنه يمولت الدي ثيخه عل الحدث هذا ٠ لآنة١ثهر القيم ابن 
فامضيا.أفطرمما لميمل: ^^٠^١٣ الرسول إن فمال: الحهل، مع صومه مند ولا 

اولحلأنهذان تم الشخص، لا اينس فئرادْ عاثا حمحا ذكر  ijbتجايهإ، فهولم 
مثدصومهإ أوأن المضاء عليهإ نجب بأنه الأدلة عليه انهلبمت، إذا فعلهإ ل ينفلر 

^ؤإلأ به عؤيا 

الخهلاب،يوجه لم ل ١٠٣^لأن سديد؛ جواب )؛ئثهم' الشخ محاله الذي وهذا 
امحمهذا انطباق ق ينظر ثم ؤادحجوما٠، الحاجم ^ ٥١٠٠قال إثا • أفهثزمما ويقول؛ إليهإ 
به.يعدر الحهل أن عل يدل أدلة فعندنا جاهثن، كانا إذا الرجل؛ن هدين عل 

فانهجاهلا اأمط_راج، هذه من واحدا فلوفعل به، يعدر اجهل أن فالصواب: 
خاصة:وأدلة عامة أدلة لدينا معذور، 

سظه،ومحوله:>محبء
لالأحزاب:ه[.تثرن ما وؤى ّدء لنطأنم مثآ جناح 

ينرأالأية:وكان يصوم أن يريد نيؤهقتإكان حاتم بن عدي أن والحاصة: 

رنممحجم، الصائم ق ;اب، الصوم، محاب داود: وأبو (، ١٢٢)إ/أحد الإمام أحرجه  ٢١١
قجاء U باب الصيام، مماب ماجه: وابن (، ٣١٢٧)رنم الكثرى j والمائي (، ٢٣٦٩)

رً.بمتن.أوص بن شداد حديث، من (، ١  ٦٨رقم)١ للصائم، الحجامة 
المونمن)أ/ا-آ(.)آ(انذلر:لءلأم 



صاضاه1نييههالإئمأسبجحمبل ٥٢٤

فجعل_؛:UA؟[، JUآكل ص آلأتص ■حئيبسليآلتئ- ؤأسنبجأ 
أبيض،والثاق أسود أحدهما الناقة، يد به يربط الذي ا"لإط وهو عقالتن؛ وسادته تحت، 

فيكرأمنلث،، الاحر من أحدهما له قهآ فلثإ العمالي إل ويفلر ؤيثزب ياكل وجعل 
الختطويع أذ ذبأض وصادك له:»!)؛ فقال وملم آله وعل عليه افه صل للتبل ذللث، 

الآضؤمحئ«ره.
اللتلمحتها الوسادة وهذه والثل، النهار هما والأسود الأبيض امحل لأن 

اللنليضع لم أنه يعلم فالرسول المداعبة، من؛اب، يآئوْقئم المي قاله والثهار، 
الأيةمن فهم حسثإ بالحكم جهل وهدا يالمضاء، يأمرْ ولم الوسادة محت، والمهار 

حا.يقصد لم ما 

جهلنؤغ راو1دأ4 مقول: والقياس- اكحليل إل -انظر )(ولأظ' المؤلف قول وأما 
منوالقياس فيه، الختلم، عل فيه الختلم، فقاس بالودت،اا كالحهل به س، يعمتءفلم 

•علميه متفق غم وهدا الآصمإن، يبن علميه متمما علميه المقيس الأصل يكون أن ثزطه 

ودليلالصوم، اد ممن الصائم يمع عذر أيصا ا-لحهل؛الويت، دقولأ فنحن 
عهدق ررأهطنيا ت قالت، خ.بمثمحا بكر \لي ؛نت، أماء حديث، من الثخاري رواْ ما ذللث، 

سصمسأضامخاليكُلمثثل

منألايض آلثظ ظ ثش حى وأف/عوأ ومأ ؤ قوله* باب القرآن، نمير كتاب ت البخاري أحرجه )١( 
الصومق الدحول أن يان باب الصيام، كتاب لم؛ وم(، ٤٥٠٩رقم)ألئضه، بي الأسيل أ-كز■ 

قهنبمته.حاتم ين عدي حدين، من (، ١٠٩٠رنم)الفجر، بهللؤع محصل 
١(.٩ ٥ رقم)٩ الشمس، طلعت ئم رمضان ق أفهلر إذا باب الصوم، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 



٥٢٥الكفارة( رمايوجب اسوم يصد U باب اميام) ةت1ب 

بهلأمرهم اف قنع من المضاء كان ولو ُالهضاء، أمنهم قوأئثْؤئم أن 
بواجب.ليس المضاء أن علم ذلك انتمى فل، ثبمى، أن بد لا ثريعة لأنه ولنقل؛ 

عفاء؟من اوبد قاوت المضاء عن ثئل لثا خئهث\آإثئ عروْ بن هشام تول وأما 
أنهومعلوم ٠. قضاءر لا منته أفمه أبوه وعروه رايه، فهذا يمضوا، أن بل لا يعي• 

والثئة.الكتاب إل فالرجع نالة ل ريلأن نازع إذا 
صومهفإن اوله أومن القل آخر من مواء بالوقت جاهلا أكل إذا أنه فالصواب! 

فنهآباق الليل أن منه ظا جامع لو ولهاذ>ا ا"يءاع؛ ل حص المضاء، يلرمه ولا صحيح، 
أنوهويدري المضاء بوجوب جهل ومن عليه• ثيء ولا صحح، فصومه مار ق أنه 

يلزمه.لتب يلزمه؟ فهل القفاء يلرمه أنه يعلم لم لكن حرام هذا وأن مفعز هذ"ا 
يلزمهأنه يعلم ولم الصوم عليه نجب وهوق رمقال مار ق لوجاح وكذللث، 

هوانجفلالنير بل نذزا، ليس بالثموبان ابجل لأن عنه؛ لاتشذ الكفارة فإن الكفارة 
ومعالكمارة، من يلرمه بعل يعلم لم الجامع فإن المجامع، قصة ذللث، ودليل بالحكم؛ 

ذاكأترْالمئه؛ائارةرى.

بامحل؟يحدر مش ^ ١٥تال فإن 
يعنزرلم س الثّول أن بدليل ان؛ الإنس—به يعير لا ثركه الواجب فالحواب؛ 

)ا(أخرحهبارزاق)أ/^؛(.
كتابت وملم (، ١٩٣٦)ريم رمضان، ق جامع إذا باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

خ.ءته.حدبمثاأبناهميرة رءم)اااا(،من ماررمضان، ل الج،اع تحريم تغليظ باب الصيام، 



اصضاه1نيهمههاسممأسبجحنيو ٥٢٦

هولمضز؛لأمحزاضنياني
وجهان!مميه اآ1ء قوصل فيهإ ؤإيابالإ حلمه. الواخل اليباب قأئنه يعييه، ولا 

بجلأ?هُشانمارْ.

بموم،حمقا صثرْ؛ بن لقيط عنه  Jrالبن. لأف يمطن؛ واش؛ 
ضص ظَيهالإنزاو قئهُ، نئهئ بثبم، ^ زلأك مطزة؛ هوأنة قدو 
الوجه؛ن•هعو الماء موصل محهنا الثلاث عل واد وأف 

منبد لا الواجب يرك ٠ ر ا؛ تصل لم يإثك راصل قال! جاهل وهو صلاته ق اليء 
هلينظر فهذا الوت فات إذا أما الصلاة، وقت، ق يمي• قاد،ا، الطلب دام ما فعله 

قهو إنا اكلاثة الئروْل ل ذكرظ، الذي وكلائنا ئف_ئط؟ غير أو ئفئْل صاحبا 
يصليهافانه الصلاة سي أو بالصلاة نها لو أرأيت، لهذا! انسه الممن—ؤع، الحرم فعل 

عنه.سفل ولا ذكرها، إذا 

كالخهل؛الووثه<ابه يعدر فلا جهل يؤغ ررولأنه مسألة! ق ذكزنا قيل! وإن 
كابيلفال! حينا \ؤف هل فيه، محتج، عل فيه ختلمفا فامن اأؤلف إن وفننا! 

الصلاة؟أوونت، الصيام ومحت، يقصد ؛الويت،. 
أكللو ذكننا! التي ؛المسالتين جاء ولذلاائ، الصيام؛ وقت، مقصوده لا، فالحواب! 

الشمسأن لوفلن وكاJلاائ، المضاء، عليه نج_، طائ أنه ظئا يطلع لم المجر أن يظى 
المضاء.عليه نج_< غزبتؤ 

تلم وم(، ٧٥٧)رقم والمأموم، للإمام القراءة وجوب، باب الأذان، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
هؤققنئ.هريرة أي حديث من (، ٣٩٧)رقم ركعة، كل ق الفاتحة قراءة وجوب، باب الصلاة، كتاب، 



٥٢٧اصارة( ومايوجب يفداسوم U باب اميام) ةت1و، 

ويديطثع ١^^نإ أوأف يغب، ولم عابئ قد اشس أو يظن أكز ؤإو 
سحاب،الثإء وق رمصاو، باآدينهلٍإ كط قال! حنظاة، عن روي و أفطر؛ طغ، 
عمرتممال، الشمس، طشت، م النامن، هاإطزJعص عابث، قد الشمش أن ئظننا 

داكراأكز نأه • شحوم منصور بن نعيد رواْ • مكايه يوما ئئيمضى أفطن من 
الإوممذتجالثاذينزضاJاا'.

يعميما الم؛الخر لأن يفطر؛ لا أنه الصحح المالغت مسألة ق ذكره ما [ ١ ] 
ممصمصالوممضنمن أنه كإ جنفه، إل فنزل مزب ا،ناء ولكن جوفه، إل الماء ينزل أن 

يفطر.لا فإنه جوفه إل اشمفة هذه من الماء نزل ئم وضوء عن ليس شرعيا ليس 
غابتئد الثمس أن يقلن أكل إذا الوقت، مسألة ق ذكره ما وأما 

يفطرلا أنه والصواب! نظر، فيه فهدا أفطر، محشر وقد يهلي لم المجر أوأن ثغب، ولم 
ثمالمجر، طلؤع له _؛؛، ولم أكل من أما فيه، له اذن ما فعل لأنه وذلك، لمسالتقن؛ اق 

فعلشئص ثمول فكيف، تثسه حئ ؤاثتيأ لموله! اف؛ بأمر أكل فإنه سق 
سبى،ما عموم ق داخل أنه ْع يعيد هذا فاقض• ء مي إنلمثإ له. واباحه به افه أمره ما 

أيثاحاتم بن عدي وحديث ه، ثثثأد؛ ؤ ئنآ إن يداجدنا لا رؤدث١ تعال. قال 
وارشر.المجر طير أن بعد ثلث، بلا أكل حاتم بن عدي لأن علميه؛ يدل 

المرفؤغوترك ظ^بمثه، عمر تأثر اش المؤلف،؛ يعفوعن أن الله فأمال اكاق وأما 
علعيم يوم ل أفطروا ®أمم الخاري رواْ الذي ^4؛^ بكر \لي سن، أمياء حديث، 

يىألأتبش ألتئ دؤ تمن ثئ و\لإؤ\ ؤذ؛اأزا قوله؛ بابح القرآن، ضر كتاب أحرجه )١( 
الصومق الدحول أن يان باب الصيام، كتاب لم: وم(، ٤٥٠٩رنم)ا.لإزألآسنرىألأمه، 

١(.٠ ٩ رقم)٠ الفجر، بطلمؤع محمل 



اصضاهاششه4اسمماسبذاص ٥٢٨

عنأرا تزك أيقا م!نه ٠ رالمفاءا<ر يؤمروا ولم الشمز طالعت م ائي.، عهد 
ق1لأانمغى؟ وسألوه نيقؤهقتئ وهوررأنه ٠، تعيدُ روآه الإي من أصح يكون عمرربإ 

بملمقجاكفِلإب<(م.
فعلومن لنا، أجل ما فعلنا أننا يعيي• الشريحة؛ قواعد من قاعدة الخواب وهدا 

روايتان•عمر عن السالة هده ق فتكون مضاء، يلرم ولا يويم، لا فإنه له أجل ما 
لإئم،يتجاثفوا لم أمم لهم وبع، بالمضاء يأمرهم لم ورواية بالمضاء، أمنهم رواية 

وليسسنة، هذا أن عل نحمل أن ؤإما الاحيامحل، عل المضاء رواية تحمل أن فإما 
بواجب•وليس مثة، أنه يرى عمر أن بواجب 

الصحيح،هو وهذا مضاء، لا وهوأنه الئنة وافق بإ غ.بمتئثأحذ عمن فرأي 
مرومحل؛لاثة:ابلع ق حتى عموما بالقطران الغطر مزط من و1نول.' وحيتي 

هلاكئر ق أواجهل الوقت، ق اجهل كان وسواء اجهل، وصده العلم الأول: 
لا؟بمطرأو 

النسيان.وضده الدكر اكاق! 

منثيء أمه إل يْلر كالذي الإرادة عدم أو الإكراه وضده الإراده والثالث،: 
ذك،.أوالدخانأوئأثأ4 الغبار 

إ١ ٩ ٥ رنم)٩ الشمس، طلعتح ثم رمضان ل أفطر إذا باب الصوم، مماب اJخ١رى: أحرجه )١( 
أبماتماوالرزاق)؛/خي؛(.)'؛(وأحرجه 
المهش)ة/ي؛آ(.)٣(أحرجه 



٥٢٩الكفارة( ومايوجب ماضدانموم باب اميام) هتاب 

ؤإفادالواجب ق يالمضاء الصائم لإلزام تشرمحل التي هي الثلاثة الشروط مذْ 
صححذالصنم الشروط هذه من واحد نحلف فإذا أوثملا، واجبا كان مواء الصوم 

كئاره.ولا ففاء لا ثيء؛ عليه يرب ولا 
ومنحنقه إل الماء فيحل الاستنشاق ق باي من ، juى المن ما قائلت قال فإن 

الإنزال؟يرد لم وهو فأنزل باشر من 
لكنيمع، الإنزال مريع أنه يعلم من قلنات لكن جيد، إيراد هذا فالحواد-حت 

أنهيعرف عندما أما يفطر، لا هذا الإنزال، حصل اوة هذْ ق أنه إلا يعلم ما الإنسان 
كلليس الأستئشاق لكن يباشر، أن من يمثع فهذا شهوته موى أن ما بمجرد ينزل 

اّتنشاقصلالأءإلاش
قدالواجب، ق ئفثط أوغر ئهمطا كان إذا إنه 3لنا: الذي الخاهل قيل: ؤإن 

غرعل أنه ثعلمم ولا حق عل أنه يدرى ولا الحنل ويعتل العناء بتن الرجل يعيش 
ئفنط؟هذا هل سنوات، بعد إلا الحق 

نشهونافكون فيه حالف الزى القي هدا لأن ئفئط، أنه الظاهر فالحوابح: 
الماس.؛؛ن 

الثجود،أثناء ق القدمين كزي الماص بين مشهورا ليس كان ؤإذا ة؛لت ؤإن 
منوايتج؟الحال هذه عل استمر الماس فبعثس 

الحاصرةالصلاة مضاء إلا لايلرمه ؤإنه يفرط■، لم هذا إن مول• رثا فالحواب،ت 
مظوأه قال! ولكن الثجود، يبطل الأعضاء أحد رفع أن ميع قد لوكان لكن فمط، 



صضامايفيصاسمماحمطابجضل

قدليلا الأيه هانْ يأخذ الناص بعفس [، ١ * ١ ه موئإ لكإ ند إن س_يا» أص 
سألوا.لا فيمول! ثيء كل 

ايهل،وصدم العلم قروطت بثلاثة إلا سبق مما ثيء يمز لا أنه يعرف أن بد ولا 
قصد.غم أوعن إكراها كان ما وصده الاختيار والتاث النسيان، وصده والدكر 

خاصة،وأدلة عامة بائلة والثق الكتاب، عليها دل أنه سبق فيإ ثا الشرومحل هذه 
ه،اض رسول وئثة افه كاب ل فه- -والحمد واضحا الأم دام ما ذللث، عل وبناء 

القاعدههذه ومول; الئلمإء، كتب، بعض ق المماصيل إل لرجع أن من امهل فالأمر 
الصحيحة.والثنة القرآن من مآخوذه عريضة قاعيءة 

لأنشتر؛ غم أنه فالأصل لا، أو اقزاتح ق يحل فيثي؛هل شما ؤإذا 
يوحزالإبرة مثلا؛ ثرعئ، بدليل إلا يتمض أن بمكن فلا ثرعذ، بدليل ثبم، الصوم 

،الاختلافعند فنقول! ؤلهورها، أول عند سثإ ولا فيها الناس اختلف، لمريض اق 
الصومصحة الأصل أن وهو بالأصل؛ ثأخد السالة هل.ه ق ثرعئ مسند بدون 

اد.الإئعل واضح بدليل إلا 
الباب،هذا فتحنا لو إثنا الإذاو(ت يقول ولا العلم، لهنالب مهمة مسالة وهذه 

للناسنب؛ن أن أيصا نجب، غمjا، عل والعمل الشلع، نبين نحن ثقول! الناس. لتساهل 
فثم،يْللح لم المجر أن يهلن زوجته. جانع إنه فقال! مثلا مائل سأللئ، فلو الشنغ، 

عليه.شيء لا له! فنقول ر محنايع أنه 

إذاكانله! فتقول اليوم زوجته جا؛ع أنه رمقاف ق م،كه ق ولوّألاثاسائل 



٥٣١اهفارة( يوجب وم1 مايفداسوم باب اسام) هاب 

قفل

محبالعصاء  oSijانتماء ررمن س; لموله المصاء؛ مذأنأز وعل 
النهار،حمح يهل امر لأيه نائريومه؛ وعليهإمتاك عدمهأول، العيرثمع مع 

مح:ضلأمحسلاملال
صثالإط؛بم٧^،ل٢لقانت ولن 

ؤيكمريمغي فانه عليه واحيا الصوم كان إن لكن فقط، أفطر -وهومسام— متعمدا 
اتزم،شه الإمساك ثومه والأثل،: المضاء، إلا عليه ولاإم أفطر واجا لم؟كن ئن 

بواجب،.ليس حمه ق الصوم لأن يلزمه؛ لا واكازت 
مثاله؛يومه، بقيه ياكل أن فله يعذر أفطر من أما عذر، بلا افطر فيمن وهذا [ ١ ت 

هذهلأن اليوم؛ يقيه يمسلئ، أن يلزمه فلا رمقاف ق معصوم لإنقاذ ان إنأفطر لو 
اليومهذا إن بل اليوم، هذا حرمة بانتهاك له أذن قد الرجل هذا ولأن سثعه؛ لا الميه 

علذللثج ومثل الثوم، لباقي حرمه لا فائق للفطر، اصلمث لأنه حمه؛ ق له حرمه لا 
الثزم.بمه إمساك يلزمه لا فإنه مقطرا السمر من قدم من الراجح" "القول 

القفاءُولزْه الإمساك، لرمه وهوئفطر النهار أثتاء ق الثة لوقائت بمي: ]٢[ 
ال1هار.أول( ق وشرب أكل لأثه وثانيا: الثهار• أدل من( ؛؟^ ٠١لأنه أولا أيما؛ 

الإسلامشيخ وقال رمصاف. من اليوم هذا أن ثبت فلأيه الإمساك لزوم وأما 
الشهريعلم؛يحول( أن مل لأنه الإمساك؛ يلزمه ؤإما المضاء يلرمه لا إيه : دِمهأنئئ 

معال.ورا.جاهلا كان 

)ا(الثظوىالكرى)آ/«ا-إ(.



صوالإماءاحمدjj فته ي اهاش ظى اثمميق  ٥٣٢

ائحشمحم-يا يأمر لم البي لأل ا"بم،إع؛ لأثر الكمارْ تجب ولا 
ه1لأوابمع،محلإةو

الخج،انمكىِفي زالكئازة او، ملك ق اذ ^4^ هدا لزنغناة؛ِمحمحأئ، 
ثيمحلإأل4ه ث:ظقيه تنأةئوذ 

انؤ.قنتات المجر يطش أن قبل ولوعلم وهولميعلم، العلم، سع قالية الية وأما 
يمسكأته فيَى ثه. تمكن لا المعلوم غيث إذ ^٠٠ ١١سع قالية يحلم، لم لكنه 
يلزمهلا فانه الثمس غروب بمد إلا الشهر بدحول يعلم لم لو قال! بل يمضي، ولا 

أنهمع اليوم هذا له فيحثب علم غر من وجامع وشرب، أكل لأنه اليوم؛ هذا لفاء 
ليسالرجل هذا لأن يمضي؛ أن الأحوؤل لكن ابهل، وهو مائع لوجود يصمه؛ لم 

منأنه يعتمد النهار أول ق ويشزب يأكل كان حتنممأ فإنه رمضاف ي لعير أفطر كمي 
اليومهذا أن يعممد وهو جاهلا أو ناسيا شرب أو أكل ان إنين وهو سعبال، 

يه.يعلم لم آحز ان ؤإنل رمقا من 

أجلمن أنه أرى واحدة قدم إلا له ليس فرها كان ؤإن الثري( هذا عل بناء فأرى 
ميحعند حتى إئكال فيه ليس الإمساك لأن ويمسائ،؛ فيمغي محتامحل أن المنق هذا 

الإسلأماين؛طنج،الإئساك

هومحبوالجاع• حكم، ثئة أرع إل أوصلها وبعضهم ابيع، ق أي• ا ١ ت 
القزح.ل الحشفة 

علباب، كل 3، الحكم يحرف أن والمهم ومشمة، كلفة فيه الأمر هذا سع لكن 
طثبا.فهذا تجمعها أن ؤإنأمكن حدة 



٥٢٢الممارء( ومايوجب مايصداسوم  uUاسيام)هتاب 

نحل

ووىقا والكمارة؛ الثصاء يعليه ينزل أولم محايزو المرج ف جامع ومذ 
صائم.وآنا ١^^؛، عل ويمت اض ومول يا _lJ(I جاء رجلا ءاف هريرْ آبو 

قال:^٠. قال: »ةلتجاوزبئيا؟« ق\ووثنشمو\ش.: 
قال:منكينا؟اا يئن إطعام يد رريهل قال: لا. قال: مثتائعآن؟اا ثهزين ثمحوم 

ممال:م بعنق اللمي. أمحا دبك عل يض تبنّا س، البئر ننكث <: ؛lJلا. 
اله؟ننول أغلأممزمز،:ا ١^: ممال هسيىبه«ا ط\ ظ ^،؟ ٥١ررآنن 

نححكبجي• أهل من أممر بجت أهل ريي لابجها بت ما ئوالثب 
ل:سُص((ققهااا.

تجبقال: أنر حلائا هواؤر با"بمءإع إلا تجب لا الئارة أن من قاله وما 
دليللا أقوال كلها هدْ فإن والئزب؛ ولوبالأكل عمدا أوبالفطر بالإئناء الكفارة 
عليه.واجتا الصوم كان لمن رمقاف مار ق خاصة بابطع الكمارة تجب إنإ عليها، 

علميهان إنيعنى: رمضاف، ثقاء نر جاْع لو ما يمج رمفا0. مار ل فقولنا• 
١نرثياررمضاف ليس ثْواءه لأن كمارة؛ عليه فليس فجامع يقضيها وكان رمضال من، ايام 

فإنهمرض ل جامع أد سمر ل جانغ ض محرج عله• واجب والصوم وئويات 
الخال.هده ؤ، علميه واجتا ليس الصوم لأن كمارة؛ عليه ليمر 

منها:قوائد وفيه جامع• من حكم بيان فيه الخدين هدا ا ]١ 
الخاءيمنعهم لا وأمم الدينر، عن القوال ق ره.,ءتمح الصحابة صراحة - ١ 

ئه«اائصديى قال: ل،ا كاذ؛ حال أي عل وصفه يدكر الإنسان فإن اه، دين، ق المممه عنر 



سقضاه1ينيصالإئماسبجءئبل ٥٣٤

تعال!اش قال محر، الئر أن شك ولا ينثر، الناس من وكثثر مني؟ أنمر أعل قال• 
الاس؛نزال ق هدا م، لاوضة:مأآ[، ه أقش محي أنة وصيئوآمحاط 

فلا;از.الحاجة عند حالهم يان j أثا إلحائا، الأ-ز لابمألون 
الماس؛أحزص ئز بل الحق، معرفة عل الناس أحرص من الصحابة أن ٢- 

قكإ واهلكت. ه1كث، ويقولأ الماس، وحوي مع الكان هدا ق يأل حاء ولهدا 
الأحرى.الحدث ألفاظ 

أحزأنه احتال فيه كان ؤإن مت. قال: أنه بدليل عائ كان الري)، أن ٣- 
ولكنهلكت. فقال: روجته جامع بأنه يعلم الماس من أوأحدا قومه حدمث، أن بعد 

ثناولمن أن وهي عامة قاعدة وعندنا بجر، لم أو أحإر وسواء ذلك، عدم الأصل 
عليه.ثي؛ فلا جاهلا مفوا 

شهرينأوصيام رمة عتق لأن؛ا مغلظة؛ كمارة رمضاف مار ق ا•باع كمارة أن ~ ٤ 
الظهار.كمارة إلا الكمارات ق نغلمر لها يوجد ولا مكينا، منس أوإطعام مسابمح 

فصيامتحد لم فإن الرمة، عتق أولا به يبدأ والن-ى الرس-،، عل كمارته أن ٥- 
مكينا.مثن فإطعام تحد لم فإن نهرين 

إلمحتاج هذه أربعة• أو ثلاثة أو يومتن ل أو يوم ق بجابع أن بع، ئرقا لا أنه ~ ٦ 
ولوكاناليوم؟ قبل جامعتن، هل يمحل: فلم يتمحصله، لم ه الّمح، أن وجهه منامئة، 

حديث،كان الرجل هن*ا أن واقرض مع،، ليس الأمر لأن لأستمحصل؛ تحشم، الحكم 
كلبجاثعزوجته وكان بعرس، عهد حدسثا غثرْ~ ~أءنيت الصحابا ليي بعرس عهد 



٥٣٥الممارة( يوجب  Ujضداسوم U باب اسبام) كتاب 

الأيامق^رر تتكرر قلتا. إدا عليه محب شهر؟ من عليه محب كم رمضان ق يوم 
فشهران.ؤإلأ شهنا، متون 

اثوولشل أن د لا كان ائاين الاختلاف هذا تختلف امحم كان ؤإذا 
العلم،أهل بعض ذهب هذا ؤإل لا؟ أو اتوم هذا قبل جامعتها هل مقول; ذلك عن 

حسن،من أنه نرى كنا ؤإن به، نلمق، لا لكنتا ^٥^، ُ أحمدر الإمام نلهّ_ا ق وهووجه 
المتوى،-؛ذم يأنس س الم حدث الشاب الإنسال لأن يه؛ مى لا لكن قوي، الغظر 
نهل،الأمر ويقول؛ رمضاف شهر كل >إيوأ الوم أول يوم كل زوجته بجائع يعي؛ 
موظفأنا قدرت، ما واه فيمول! يتكامل ذلك بعد ثإ ئفبؤف. سهرين صيام 

مكينا.مثن فيهلعم ومشغول. 
آحر،ثيء والإقتاء ثيء القثر لكن قويه، النظر حيث من كانت، ؤإن فاثألة 

إذاحكيمة، ومياسة حى وهو الخطاب بن عمن الؤمن١ن أمثر فمه من وهذا 
كانإذا لأنه بالأغلظ؛ تعاملهم أن باس فلا محرم أمر عل ستابموا أن الناس س حشتت 

المحرم.يفعل أن س يمنحه أن أردنا إذا ، فكيفعقوبة له ومحدث يحرر المحرم فاعل 
سابعلئلا الطر؛ ق قوثة كانت، ؤإن وجيهة، غثر ذللث، ل الهتوى أن رى لذللث، 

الرجلوأن واحدة، الثلاث، طلاق أن يعلم كان عمن فان العفليم؛ الأمر هذا ؤ، الناس 
عهدهأول ق كل،لاثج وكانت، واحدة، فهي طالؤ. أنت، طالي، أنت، طالهم،، أنت، قال؛ إذا 
وبجرووافته، وهأكوا الأمر، هذا ق ئتاثعوا الناس رأى لثا لكن عهده، س ين سي 

الإفف،)*آ/ا،ام.اظر:،



اسقضصهمصالإئماسبجضل ٥٣٦

أنتطالي، أنت طالق، أنت ث القائل لأن أنصنهم؛ به ألزموا بإ ألزمهم ا،ومم عل 
ولذلكالرحؤع؛ من ومنعهم بدلك، رئ.بمنئ فالزمهم الثنونه، يريد يريد؟ ماذا طالي. 

يامماهعليهم أمصنناه قلن أناه، فيه لهم كاثث أمر ق ثتايعوا قد الناس ررأرى قاوت 
ءهلم«را'.
فيإوالتعجل انمم، الفعل هدا س الناس لمع سيامحه عمر اقده هورأي إذف 

أناة.فيه لهم اض جعل 

يفئقونوأنبم هدا، عن ينتهوا لن الناس أن عمن رأى لثا لكن الولد، أم ئباغ بكر؛ أي 
الأولاد؛أمهايت، بح فمع المغار، ^٠^٤ قلبها، يتكسر الصغار وأولادها الئئثة بين 

م

ّيامة.

التزم٠ وولد،ها«ر المرأة بين الممريق س . الرموو حدر ررلثا الرسول، عهد وق 
وامتثلكثروا إذا إلا وأولادهم الأولاد أمهايت، بين يهمقون لا وصاروا حدا، الناس 
هدافتكان الأمر هاوا ي ماونوا الناس لأن مهلاقا؛ انع رأى عمن لكن تباغ، الولو 

م

سياّة.

حائز، القا١٣ومثلا المتوى، ق يلاحنلها أن العلم لهتالبا ينبغي مسالة فهده 
هذا،ق ولاإشكال يتقى، اومول عهد ق النساء وكان اب،، هونقيعث، حص 

عباسابن حدين، من (، ١٤٧٢رغم)الثلاث، طلاق بابج الخللاق، كتاب، لم: مأحرجه )١( 
ب،نيفرق أن كراهية ق حاء ما باب، الثؤع، كتاب والرمن٠ي• (، ٤١٢)ه/ أحمي. الإمام أحرجه )٢( 

رمح.بمنن.الأنصاري أيوب أبيأ حدين، من (، ١  ٢٨١٠رقم)الأخوين، 



٥١٢٧ا اهفارة و،ايوجب يصداسوم U باب ةت1وااسيام) 

علمناإذا لكن له، وهومقر ه، الرسول عهد ي وهوموجود هوحرام. ولا 
به،سقيي أن بجب بإ يثميل لم اء الئغالب وأن وفتنة ثر إل يفضي إباحته ق القول أن 

تللصقا با ثأق فد ثم فاتنة، جيلة عين وهي كحل، أحنن من مكحولة عينها مج وأما 
اللاصقايت،ستعملن بدأف الأف حميلة غثر عينها فالش لثجميلها، العيرا• عل تلصق اش 

وقمنة، أول( أو قهر، أول وهدا القلر؛ محير عل تجعله ولا المحاب،، ويوئع فذكنجز 
والنخنتان.الحاجبان بملهر حتى قليلا توئعه الثانية الثنة 

ياثمنوالثلامه— العافيه اش —سال النساء يعص بدأيت، الأف الواسر هو وهدا 
الإفتاءمن الإنسان امتنع إذا هدا فمثل يكشفن، وغدا الكاب،. مثل هدا وبملزت 

إنهأقول! أنا يمل! لم وهو بأس، فيه ليس فهدا بجوازه• أمح، لا أنا ومال• بجوازه، 
جائزا،يراه أنه عل يدل، وهزا بجوازه. أش لا أقول. حرام. إنه أقول' لا أوت حرام• 

الأمور.هده مثل ق والئسثب الفتنة س الناس وحماية للمصلحة نظزا به يمتحر لا لكن 
الحدين،هدا فنفولت تيهقبمتئ، هزيرة أي حل.ين، عل اق،ين، بصدد الأف نحن 

و.النش لأن يوم؛ س أكو ق أو بوم ي جامع من بئن ئرق لا أنه بظاهره يدل، 
شديدا.صننا الأمر كون ْع يقصل لم 

بعلةذللث، فعثلوا كماره. يوم كل عن يكفر أن عليه نجب إنه يقولون• ١^"^، وأما 
نثةثزم لكل ينوي أن نجب، إنه يلنات إذا سيا لا مفندة يادة يوم كل لأن قالواث جثية 

أمسصوم يفند لم اليوم صوم فتي لو ولهذا منفرد؛ يوم كل إن فقالوات مفادآ. رق 
بهأحذ ؤإذا ثعليل أنه ثلث، لا وهذا مستقلة، عباده يوم كل أن عل يدل، مما 



حنبلبق iس الإمام ص ش الئاش على المميق  ٥٣٨

أولا:اش؛ شاء إن ذلك و عليه حنج فلا والتلاعب التثب من للناس حمايه الأنان 
هريرة.أي حديث ا-ثديث ءلاهر لقوة مقايلة التعليل هذا قوة وقدثكون لقوةثعليله، 

نظر،محل هذه؟ أو هذه نغلب فهل اشى، ظاهر مع علة عندنا الأف فيقال: 
لهيوم كل وأن القول، -يذا أنثأنمحد حرج لا أنه إلا هرى لا أنه أول الأول الوجه لكن 

كمارة،من نمس لكل بد لا أنمتا قتل من فان قتلأنمئا، من بخلاف مملة، كمارة 
أنلرمه عثرة معه ومات معتل.، أو ممئءل فيه وهو حادين، عليه حصل رحلا أن فلو 

كللأن بالتداخل؛ هنا يقول ولا شهرا، عئرين صام نجد لم فإن عئررقاب، يمي 
٢^•ض وكل( ش ض ض الد 

لا.قال: دنتمها؟ار زيه يد ررهل :٠ لقوله العباد؛ عل الشنع سهيل ٧" 
ااههلي.إذامسأنقال: لأ. قال: ظعأنىصوميزينتابحنر؟<< قال: 

تزلفإنه تشبع لم إذا الكلف، عل تسبر أنه شاق، لا وهدا لاراء، قال: منكثا؟(( 
دو0ذلك،.ما إل 

إماالعلعاء: بحص قال أهلء؟ يكون ماذا مسكنا بتن إطعام تستني لم فإن 
إلأنستا ثلإم<أقه تعال: اممه قال وقد العجز، مع واحمت، لا لأنه عنه؛ تمهل 
لأنهوحدأطعم؛ متى دينا ذمته ق ثكون العلياء: بحص وقال [، YA1;0_JI]ه ومعها 
الدين.بمنزلة 

كتايظلم• وم(، ١٩٣٦)رقم رمفان، ق جامع إذا باب الصوم، كتاب، اJخارىت أحرحه )١( 
أباحدبن، من رءم)اااا(، المائم، عل ماررمضان ق الخ،اع تحريم تغاليثل باب الصيام، 

ئْءجبمن.هريرة 



٥٢٩الممارة( ومايوجب يصدانموم U باب اسيام) كتاب 

يكفر،أن يلرمه فإنه وحينه وقته ق ذللث، عل تحصل لم ما سقتل أنبا يظهر والذي 
تمول لا فهدا العد أومن الثهار آخر ق الإهلعام فوجد اليوم الكمارة لرمته فلومثلا 

وجاءلاأستطيع. ت الرجل هدا قال ل، أنه هدا عل والدليل يلرمه• مول؛ بل معدم• إنه 
يأمره.لم سمهلتا ولو به، يتصدق أن الني. أمره التمر 

عادةمن هذا وكان السراء، عل به يتصدق ما الأمر وئ إءهلاء عل دليل ٨" 
كانإذا بالفقراء وأ>ف بالماس، اتا أكومكان نن وكذللث، النل. مع الشابة 

مفيد.بزأيه أوالأستنارة إءهلاءه فان ئقة 

رمحاثاي؟«قولفيالآمحر:المئهلأبمماضسقؤالخوس ا،-أن 
اممهفان عليه، اض أطف، ما إلا العيب يعلم لا عقوآل؛قث'هأسم فالرسول( وهوكذلك،، 

غده.عليه يهللع لم ما عل العيب من أْللحه 
أهللأبيها بئ ما ررقوافه فوله؛ س يؤحل> القلي؛ غلبة عل ا-ظم، جواز " ١٠

هاوالكن ثلث،، بلا نالهم بيت، كل إل يذم، لم الرجل هذ>ا لأن مني"؛ أقمر بتت 
حض.ءال-إ عل فحلف، فث، غالب 

أيمأووجأوأتم(ثوبزائدءندْ ليس الرجل هذا ئالقائل:إذاكان فإن 
منه؟أفقر أحد يوجد هل يلبس ما عل 

فتكوندين وعليه المرمية مصروفاته ق مثله يكون المدين المقتر نعم، فالخواب؛ 
أفمزؤ



اسقضاه1همشصالإئماسبجص ٥٤٠

نهلبن اغ عبد قصة ي الص. فإن القلي، غلبة عل اليْين ورد قل - ١ ١ 

قصاحبفم® لثل مى عل يمسا حميحذ ررنحلموو ت لهم قال نهل بن الرحمن ومد 
فكيفهد، نولم نر، لم قالوا* لئ*ا يشهدوا• ولم يروا لم أمم ومطوم الشامة، قصة 

ذلك.جواز عل يدل اليْيرا عليهم ه الرسول عرض لكن إ يحلم،؟ 

مرورهعل يدل وهذا صحك، لأنه قيآكلأ،ؤئدم؛ الئّوو( حلق حسن " ١٢
وماذااش؟! عناق أما اله؟أ سكرننمة أما لملت،: عندي كان فلو الرجل، هذا من 

اوموللكن مك؟! أفقث س أل  jJlJIل ليس أنه بدراك 
صحكءكوآكأآْإكةم، صدره منثرحا مرورا فصحك عفليم، خلق وهوعل الناس، 

الئباعيات،نم اكاا، هي والأننال الئباعثاذ،، وراة U هي والأنياب، أنتابه، بدت، حش 
الأنياب،.ثم 

لكفارته؛أهلا الإنسانثكون أن عل دليل اض! نبحاذ أهالالث،« قال: نم 
وبم،الفشرإذا إن وقالوا: النلء، امتدلبعص هزكذا ءرأفةأئلك«، قال: لأنه 

فيهالقول هذا لكن فشرا، كان إذا ياحذها أن فاله ثكمر ما اف إنفأعطاه كمارة عليه 
متينيبلغون لا الرجل هذا أهل لأن أيصا؛ نظر فيه له الخدين، -يذا والاستدلال نظر، 

ورآهلكن ذون، أهله أن اكئ. بمر ولم الظن، أوبغلة بالتأكيد إئا مكينا 
أنيريد وهو عنه، وسمطت، الكماره، يودي أن يتهلح لا أنه علم محاجا المى 
أهاإه.بطعم 

اعةالقكتاب الم: وم(، ٦١٤٢)رقم الكبم، إكرام باب الأدب، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
قهنبمعا.حثمة ش بن وسهل حدج، بن رافع حدث من (، ١٦٦٩رنم)امة، القباب وااحاربين، 



٥٤١اهفارئ( يوجب وما اسوم يصد U باب اسيام) هتاب 

والثهيمه،والآدم1ة واأ؛تة، وا-لئية الزوجة وطء هدا وسواءق 
إدا١^-^، وطء أنته لنعنل، موحب مج وطءِق لأيه والدبر؛ وافتل 
ةداةأنل.مميإ ١^ الخل زخث 

جمحلَلأتحناط لأة اية؛ تجث لا أن زئي 
.١^١٢فيه،أبمعي 

حرجالرجل هذا أن ثتصور كاثك الرجل هذا ببما رنير التي القيمة هذه — ١ ٣ 
ولهذاحوما؛ يرجف قلبه يكون وربإ .• الني إل سأذهب يقولت وهو امرأته من 

أنتهوما ثوبه، ونس ثعره، تنتف جاء كويه نظر؛ فيها ألفاط فيها أحادث وردت 
وأنهفزعا، حاتما جاء الرجل أن ثلث، لا لكن ثصح، أظنها لا ألفاظ كثها هذه ذللث،، 
اه!.فسبحان بثمر، بطعام؛ إليهم رنير ذللق، ومع الحال، هذه عل أهله من حرج 

تائباجاء رجل ب؛ن المرق يعرف أن نجب لكن الناس، يدعو أن يبني وهكذا 
الأمر،له ونيسر المول، ق له ونلين حاله، متقيه بإ نعامله هذا اقلاص يهلالس، نادمآ 
به.يقتدي أن أمرنا الذي اومول حلق س وهذا 

قالوكا بحال، ياح لا الفزج هدا لأن النواب؛ إل أقرب القول وهدا [ ١ ت 
العنلنجب لا الراجح المنل عل وأيقا فيه. بالوطء الزنا حد نجب، لا ; ^١٥المؤلف 

اكل<<راُ،ؤج-ث، يمد الختاثان الثمي ر>إدا ه: البل لقول لمتنزل؛ ما نجمة وطئ إذا 
حتان.لها ليس البهيمة أن ومعلوم 

التقىإذا الغل وجوب ق جاء ما باب الهلهارة، كتاب ماجه؛ وابن  I.\yح١٦أحمد أحرجه )١( 
خ؛ؤئقبممحا.عمرو بن اش عبد حدينإ من ٦(، ١ رقم)١ ا-كانان، 



سقضاه1ييصالإئماستيضو ٥٤٢

ووايتان؛أرل إدا المرج يوف ا-بمإع وِفي 
محهللمضلاث:لضامحماا

وب*يصحالهأله، ماسه لأيمطرثنيإُرال، مباثرْ، لأية يب؛ لا والله؛.' 
هلإ:ضلئمحذ

الإزاJا١'.ض \لإصطاو رك الخ؛ج، ِفي الوماغ مة ئهء لأنة 
ضالسائل ينتنصل لم السنر. لأف ٥^٥؛ النابي عل اتكماز0 وتجب 

حاله,

وقل
اغووالمحانعن محي ررم البت _ ؤاكائ؛ الإماة يه 
الممطنات.سائر عل وناسا الثنايإ. رواه علته" استكرهوا وما 

نمتمد ااا؛ه~ والعياذ — الناس بعض كان ؤإن البهيمة وطء أن فالصواب 
البهيمةومحل يعرر، البهيمة واؤئ أن إلا شنئا، يوجب لا لكنها به ويتلدذ ثيعتهم 

عليه،فقدثلفت، للواطئ ملكا كائت فإن للكلاب، ويرمى نخل دكاه، يذكى لا فتلا، 
توكل.ولا ص،انآا عليه و-صح لعزه كانت، ؤإن 

تجب،؟هل وافتح الدثركاللواط بزطء للكفارة بالنية قائل: قال فإن 
وهيالوقلع منه وحصل ان إنالثيء هذا يثتجي أنه فرض إذا نعم، فالحواب؛ 

الكمارة.فعليه نية 

يمدولكنه الكمارة، يوحب، لا يدون الإنزال أن الصحح هو هذا [ ت١ 
الصوم.



٥٤٢الكفارة( ومايوجب يصداسوم U باب كت1وااسيام) 

Jlij ، ذؤءبذكزة انثنخ1ت أن مم لكذ إذ ممل: ١;؛
احتإلأن.صومه ماد وق ثه. فعل لا لأمه عثه؛ كمانه ملأ مسه، عل أوننلوب 

عانهكماوه ولا فعله، من الإسثار لأف المصاء؛ معليه ولحوم بالوعيد كاذ نإذ 

ثيءفلا أومكنها جاهلا أو ناسيا كان إذا أنه المسألة هدم ق والصواب ا ١ ] 
للوعبعد أكل الدي الحاهو ي لم ه المذ ولأن ازيقة، الأدلة شوم عليه؛ 

بالمضاء،الشمس عروب قل أفطروا الدين حميعا الناس يلزم ولم بالمضاء، المجر 
وكلاهمامحظور كلاهما قرى، ولا '، صومه١،رمكم داس وم مرب أن أقل رُش وقال،: 
مقطر.

ولأنهوالثزب؛ كالأكل ليس لأنه بعيد؛ ا؛مإع ق الئسيان قائل• يقول ربا لكن 
ولكنتمع، اجهل وأما وارد، غيرّ فاشيان سهه، الأحر والطرق، بملزفذآحز، متعاق 

كلزمه؛نعم، الكمارة؟ ثلزمه فهل ا■يcاع بمحريم عاقا ال٤مار٥ بوجوب جاهلا كان إذا 
وعلعليه اممه صل المل سش جاء الذي الرجل ولأن علم؛ عن ض انبجلتح لأنه 

•عنها مال ل بالكمارة، يعلم ؟كن لم وملم آله 

وجاهلا-بما عاقأ اذ الإنكان إذا أوكفارة خد فيها التي الأشياء حميع وهكذا 
الثج؛إ،عليه أن يدرى لا إنه وقال: ثيب زثى فلو يحدر؛ لا فإنه والكمارة بالعقوبة 

اوجم.فعليه وانتهكه حرام. الزنا أن يدرى ولكن 

ومسالم:(، ١  ٩٣٣رقم)ناميا، شرب أو أكل إذا الصائم باب الصوم، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
رْ؛هءثن.هريرة أي حديث من (، ١١٥٥رنم)وشربه، الناسي أكل باب الصيام، كتاب 



صضاهاينيصاسمماسبجص؛ل ٥٤٤

محل

روايتازتالموأة عل الكماتة وجوب ول 
اظ\نأ;<\م.^^^مح:تجي؛لآيكاياتيهمه 

ياّظزة،زمحخئ
داينسلأتم(لكهمااُ•جيه، ئء ماويظزالوط؛ 

أنإكراه أو نسيان أو جهل عن كان ولو الكمارة وجوب تعليل ل قوله وأما 
تيقول لأته عالنأ؛ كان أنه عل يدل بإ صرح الرجل إن يسفصل لم ه الّ؛ي 

إنهثقول؛ حتى هلكت. أن أمحروق ت يقل ولم عاقأ، كان أنه عل يدل وهذا هلكت، 
فعلتهكدا فعل من أن ^ ١٠٥١١اللف يذكر كثيرا؛ يرد هذا مل إن ثم ١^۶٤* بمد عبم 
يوجدبالا مقثده لكنها عامة، نعم وهي العموم المارة باذْ الناس بعض فيظن كذا، 
إذات يقول نءهإمق الفمهاء كلام ق حتى بمر وهذا أحرى، بادلة الوجوب يمغ ماح 

محقم.فهذا وكذا. كذا ولزمه حجه، فند الأول التحلل مل جامع 
وهولها، ثتفطن أن يبني المسألة وهذه بل، مواغر؟ له لايكون الحكم هل لكن 

منه؛وي مما التخلص يريد جاء وأنه عالنا كان أنه الرجل هذا حال س علم الرسول أن 
لقوله:إو(ظكثج.

أوناسجاهل س وي إذا القطرات س كعثره ابلع أن الكلام• وحلاصة 
الكمارة.عليه وليس به، يمطر لا فانه مريد~ ضر ~يعنيت أومكره 

الثس_ولكون وأما عالمة، محتارة كانت، إذا الكمارة عليها أن والصواب [ ١ ] 



U رالسLم ؛تاب  b)U  ٥٤٥( و،ايوجبيفداسوم

يعدرلأي راحده؛ روايه علنها، كمار0 قلا مكزهه أو ثامخ لكت قإل 
 jنامحأاويو. خلاف الزى، قل م؛-؛، لامحداذا ربك لز.ّالئئر

^طأكامحاقوماسورا'ل
لكنتأما فنحتمل ئتفتي، ثان ولم مر لم الرأة الرأة؛^Sj عل وحوما يذكر لم 

وصجهول عدؤأقلأ0قسم الث<اّول عند قامرها مكزهة أو جاهلة أو ناسه أو ناتمه 
فإنالمرأة، ق موجودة الرجل عل لل٤مارة الموجبة والعلة يستهني، جاء ثنن أفش إنإ 

يكونيكاد الذي فالصواب أيصا، الرأة ق هوموجود الصوم حزمة وانتهاك التاااJذ 
تماما.لكلرجل الكمارة فعلنها محتارة لكنت إذا الزأة أن به! ممهلوعا 
وهذاأونائمة، مكزهه لكنت، إذا المرأة عن لآذهرا؛ثئ— الممهاء —أي عمنا ثبما [ ١ ] 

ثريب،نحريج وص عنه، يعفى أيصا الرجل بأن القول القول هذا من يحرج أن يمكن 
ثيءفلا مكزهة أو نامية أو جاهلة لكنت إذا الرأة أن حميتا عنهم العمو والصحح 

علميها•

ئ.فانه الزا عل امْ إذا والويل محي، لا قاما الزئ عل أكرهت إذا فوله: أثا 
لعمومعلميه؛ حد فلا الزنا عل أكره ؤإن الرجل أن والصواب نفلر، فيه أيصا فهذا 

الأvلة.
يدلوهذا إرادة، عن إلا انتثار ولا بانتشار، إلا محاسمر أن يمكن لا إنه وهولهم! 

أنالأمور هذه مثل ل والواجب صحيح، غ؛ر هذا فنقول! الإكراه. صورة ثعدر عل 
للموافر.الإنسان ينفلر 

إكراههأن صحيح الثزعية، الأمور ل واردة غثر فهي الذهنية المروض وأما 
بجاسمرأن يستطحر لا ربإ عغ؛ثل اطه من حوف، عندْ لكن إذا الإناف أن حصوصا بعيد 



سقضاهاهمنيصالإئماسبجينو ٥٤٦

ا,الزمازا حرمة لعدم رمصاف؛ عؤ ق الوطء الكفارْ محب ولا 

محل

مهطنا؛لكف ؤإل الوطء الكماره يعليه ومصاف لب الإمتاك لزمه زمن 
الصتامكوطء الكمارة ُه يوجب ومصاف، حرم-ؤزمة وطء لأية 

تنمطلز تائز، أن جن أن نرض P ئمأ، صحتح نئن جالإ ؤس 
الكما٦ةثام، جاء مصاف ١ و، واجنا ما ص—٠ أئند لاثه عنه؛ الكمااّة 

للإسانالتهيؤ هذا مثل حصل إذا أنه عل محولة المموس لكن ذكره، انتشار لعدم 
يفعل.أنه الشاب 

الأدلة.لعموم حد؛ عليه ليس أوامرأة رجل من الزا عل امحزْ أن والخلاصة! 
صارالإفaلار ئروط وجدت إذا لكن كمارة، فيه ليس المضاء ؤب حش [ ١ ] 

المضاء.فعليه مقطرا 

عليهتجب فإنه زوجته وجامع محقر من مقطرا الإنسان لوقد>م ذلك! مثال ]٢[ 
القولعل أما اك، الإمبلزوم المول عل بناء وهدا اك، الإميلرمه لأنه الكمارة؛ 
كفارةفلا الحال هدْ ؤ؟ جاخ إذا فإنه اك؛ الإملا:يومه فإنه ئفطزا قدم إذا أنه الراجح 

عاليه.

أنله فالمسافر محماقر ثم وهومقيم، رمقاف ؤ؟ جامع لو لأنه صحيح؛ هدا ]٣[ 
آخرلأنه عليه؛ كمارة لا الحال! هدم ؤب ثقول فهل النهار، أثناء ؤ؟ سمره ولوكان يمطر 



٥٤٧ايممارة( يوجب و*! يمداسوم U باب اسيام) كتاب 

خلاف؛ثاحت؛يلأ ممانْ ثني ؤا-ءب ي  jjUsثل؛)؛وطئ م ويخ ُإن 
م،ئقاتجنأةثيذظن؛ئالإ،ثإذ

وجهان!مميه يومم كال 

ئواغلكش،زلكشممحا.
بجإع،يوم؛ن صوم أمد لأية المامحي؛ احتازْ كم1زتان، ثلزمئ والثاف! 

بين،وايلككافىنضاى.

Jis ، لأنة س زيها ٥^، لاثاف تش ١^ ض كم "/pاليي
الئازاتل١ا. JLSممة، ض قش أن ي-بم ، ١^ محكم انت1اء بمد 

حننلأنه الهماره؛ عليه مول: الكمارة؟ علنه إن مول: أو الفطر. له أبيح قد النهار 
قرمضان.واحتا صوتا صاع الوطءكان 

واحديوم ق أكانا سواء الثاق للوطء محمر أن فعليه الوطء أعاد ثم كمر إذا [ ١ ] 
أووأئام•

اينعلع:مسألة ق مهمة مسائل لنا وسبق 

اوجاللأن كفارة؛ عيها أن الشيح إن قالما: كفارة؟ قاليها هل اوأة ولا: 
•بينها بمرق دليل يوجد لم ما سواء اء والن

كونوربا تقر، ولم محضر لم المرأة لأن سهله؛ المجامع حدث عن والإحايه 
ونرقالكمارة، عنها ممطا وليس عنها، مكويتذ الحميمة ق فهي فيها، تعدر ال حق 



اصضاه1نيمصاسممأسبجحتبو ٥٤٨

امرأتك.عن كقارة لا الرسول! فلوقال الكمارة، عنها المسقط ودين عنها المكون بتن 
هلآكتاقوله! يشر وربإ ترى، لا محققها لأن عنها؛ مكومتج هي لكن تحم، قلّا• 

القولحال كل وعل امرأق• وهلكت هاكت، لقال! ؤإلأ أكرهها، أته إل وأهلكث،. 
ئطاوطكانت إذا الكمارة عليها ا،لزأة أن هو ثلث،~ ~دلأ الراجح 

يالاماق،واحدة كمارة لرمه المحضر محتل يوم ق ا"بماع يكرر إذا أنه لتا وسي 
يلزمهلا أنه الظئ حث من ورجحنا وجهان، ففيه المحقر محتل يومتن ق يكرر ؤإذا 

قدلأنه الأمر؛ هذا ق التهاون باب لني ظنا بذلك يفي لا ولكننا واحدة، كمارة إلا 

واحدة.كمارة ويودي رمقال ق يوم كل روجته بجائع أن ان الإئعل بجون 
أنهله يكر مثلا إنسان يأتيه ربإ لأنه لها؛ يتفطن أن للْلال—، ينبغي مسائل هذه 

رجلأنه ويعرف ونادم، تائب، وأنه يكمر، ولم مثلا أيام عثرة أو يوم كل بجائع كان 
يفعلونالعلعاء كان كإ واحدة، كمارة يكفيه بان برا نفيه فهذاربا الرجولة، أهل من 
منافيها يفتون فيها، الناس انزلاق من ءذاءون التي بالمائل يفتون هذا 

الطلاقبأن يفتح، كان ^٥٢٥ بيه ابن الإسلام شيح جد يتمنه ابن اللام كعبد 
٠.حفيدهُ عنه نمله كا بزا يه يفتح، كان لكن واحدة، الثلأيث، 

ؤإقامنتهمالناس وهوتربية العلم وراء ثيء به يمتد العلم أن الأمور هلْ وأصل 
يمول!مثلا أحدا فلوأن فاسققها، السنع ، نحالفلم إذا الربية امكن( مها وأنه الحي، عل 

رائكلك قلتات عندي. الدليل بمقتفى ماأعممده وهلءا بواجب، ليس نرالوجه إن 

الإنماف)اِ/مآهأ(.)\(اظر:



U راسيام هتاب  ub  ٥٤٩اصارة( ومايوجب اسوم يضئ

ثنمةقوم j الرأي هدا سر أن اشنحة من هل لآكن يلزمك ولا 
ليمومسأسنه مول! حض وا-حتا الوجه كشف أن ترى لسث المصلحة، من ليس الوجه؟ 
إدفأفشل، وركه ماح أنه صمترك ق ترى وربإ ماح، أنه ترى بالواجب، الناس 
الأمر؟!هذا ق التهاوذ يوجب ما للمناص سر كيف 

متمئكينالأف الناس دام ما الناس، يرش حتى لها، ينته أن حقيق المائل فهذه 
هنود.'حتى واجبا كشفه وليس إفكال، هذا ل عندهم وليس الوجه، ثعهلية بلزوم 

عندصارواآتم؛ن نالهم وجوم كثفوا إذا لأمم علميه؛ هم ما عل دعهم للناس. سن 
فاعلونهم بل الوجه، كثف، سح الذي أنت، عندك _j، وليسوا العلماء، بعض 

آثم،ن،صاروا سره وجوب، يرى من عند صاروا الوجه كنفوا لو لكن للأفشل، 
منه.سلامة ق وهم بالإيم الناس يوؤع فكيف، 

تزكرمضان فات< ؤإذا ؤيصل، يصوم رمضان جاء إذا رجل قائل؛ ئال، فإن 
تابفل، روجته، محائع رمضارز ق وكان تاب،، ثم سنواُت،، هذا عل وامحتنر الصلاة، 

الكمارة؟عليه تجب فهل واستقام، والثنن بالواحبايتخ التزم 
ومنعمدا، يركها كان لأنه الصلاة؛ مضاء ثلزمه لا أننا اشلموم من فالحواب; 

صيامهيفند أنه أيقا المعلوم ومن مهللئا، ثركا الصلاة يرك لم هذا أن أينا اشلوم 
الأيام،كماراُتؤ يثداحل المولفج ذكره الذ.ى اكاق بالقول ثقول فهل با"إمإع، 

رباكمارة يوم كل عن يكمر بأن ألزمناه لو هذا أن عل بتاء واحدة كمارة يجزئه وأنه 
اكاقبالقول أزثاحذ الربية حنن من فهل الأمن، هذا لزمني امقمتج لؤ ؤيقول• يرثي 



سقضاهانيهمصاسمماسبجءنيل ٥٥٠

محل

سشؤعنإ ممى ئهزين محيام تحد لم محمى وثه، عتق والكماوْ 
بيحم.منكيط؛ متن هإطعام 

أئطروجلا ررأف ميرْ أبط عن ووي ج الثلاثة؛ التحيتوبإن عل أي وعنة؛ 
هسادع؛ن،ثهزين أوصيام رثة، يآكمربعتق أف ه اممب رمول ئأمزْ مصال، زق 

قومالك مسلم رواْ مسكينا■ مستن ' )أويطمم(ا 
وهومتمحمنأصح الأوو الحديش لأف الدهب؛ والأول للتنير. و)او( 

للزثاذةا؟ا•
اح_منهالذ«ي أمز س البي لأف ٌسمءلتا؛ كلها الأصناف عن عجر نإف 

بخامحهإوها1يا

تابالرجل أن وعرفت امممتان أنه فلو صيى، فيإ أسلمنا كإ النظر، من وجهة له الذي 
،.lUJijالناس تحر لا ولكن واحدة، كمارة يكفيلث، لملتا؛ نصوحا يربه 

أوصيام* قبلها؛ الذي للئياق أنب وهي *أوإطعام، محلوطة: سخة ق ا ١ ] 

ئستهلع؟اا؛رهل نجال؟١٠ هل ١٠وهو للزيادة، متضمن الأول إن يقال؛ ثم ]٢[ 
صيامأو الننىت إن إذ الرسن، يتاق لا ثاق ®آو، وكون الرنين،، ينال لا هذا أن ثانتا؛ 

الأولعل هذا يحمل أبوهريرة رواه واحد والحديث رنة• يجد لم إن مثابمتن مهرين 
الرتبس،.عل الكمارة ويكون يمينا، 



٥٥١اسارة( يوجب  Ujيسداسءم U  ٧٧اسيام)ةت1و( 

او5ئوثأصزمبمإني
ا.ثجب الأمرين الإنماطآخر لأف أول؛ والأوو بعجزه• 

 [ ١ t العامه!للقاعدة أيصا وهوالموافق العجرسقهل، عند أنه هوالصحح، وهدا
[.٢٨٦]!^:i ثءا إلا أس قممي 

العجز،مع واحب لا أنه الأية هذه من انامء أيصا أحدها التي وللقاعدة 
يه.يندفر الصرورة كانت إذا الصرورة مع محرم ولا 

قممث>آسمالا ؤ دليلها؛ العجز؛ مع واحب لا مهمتان! قاعدتان وهاتان 
ءثئدبئت تعال؛ قوله دليلها به؛ يندغ كانت إذا الصرورة معر محرم ولا ه، دنعها إلا 

[.١ ١ لالأنعام:ا' ه ^ ١١١^^ إلاتاوعقم محرنا 

هفاوه،علميه فلجب يوما اقلي لأنه أفنده؛ الدي اليوم مكان يوما ويصوم 
مماءفلا الأول من يصم لم لوكان أما يقضيها، فإنه اقتدها ثم الصلاة ق فلوشنع 

اللوم.هدا رك ثعثد لأنه علميه؛ 
*ء أ* 



صضاه1ينيصالإئمأصبجءئ؛ل ٥٥٢

ub اتهماء

I nnn

لاوقرة:إما[لره ؤهوث؟ملاأكاممِ \!ؤءب\ لموو مماءومصال؛ غورمريى 
ئنمحبتن\صح'ص:ثتثىالارم؛إنئاب؛ ن؛ذاط؛ئ،:قانلاقوو. 

علءلوثاو مماو! ومصاو، مماء مطيع عذ نئل ه اش ونوو أف ®بلعني 
كاذهز اذئن مذ عي ثا حىضى والئنمح مذ ممصاْ ديذ أحدثم 

والهجاوزبالعمو ررظلأهأ-ص ئاوت اف. ونوو يا تز ئالوا؛ دينه؟اا ماصتا دلك 
يم«زثاة

^^^^ك/امحثأبممذامحفا^و

قالكا والأمر بشي. ت مول الكد.ر بن محمد وواه لأنه مرنل؛ هدا [ ١ ] 
ءؤءم_دآتعال! اممه لقول ومتفريا؛ متتابعا يقفي أن مماء عليه لن تحوز إيه محمذا؛دثت 

منقال: ولكن اتحز، ثهوو من مئهئ يمل؛ ولم لالقرة:أخا؛ا، آره آثام مذ 
عليكون كان قالت: عاتسه ولأن والتتابع؛ التفرق يثمل وهدا لره، آباو 

لوقصتهأنيا عل يدل وهال،ا ٠، ثعبالُ ق إلا أقضيه أن أسطع ما رمقاف من الصوم 
كيلك.وهو به، بأس لا أنه مقطرة يوما يم يوما 

وأمللممتابعا، كان رمضاف فإن أشبة؛الأداء؛ لأنه أقفل؛ بافابع العلة ١^٢؛؛ 
كتابومسالم؛ (، ١٩٥٠رنم)رمضان، قضاء يقضى متى باب الصوم، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 

(.١١٤٦رنم)ثعبان، ل رمضان قفاء باب الصيام، 



٥٥١٢هتاواارها_يامرئباص|ءا 

ررلمده1وشت نمحهبمهأ عاثشه لأف آحر؛ ومصان يأت لم ما يأحثرْ له ومحور 
عانه.مممى ثاس1و،ا ء محي حى أقضيه ما رمقاف مذ الصيام عئ ؟كوف كاف 
و\وعائث1، لآح_زئة حار ثو لأئه عدر؛ لعم دبك مذ أكثز ياحره محور رلأ 

تيثؤبيإئايىلأهو:اتار

صتاخِمحمحةمح"••
أسقولأته عليه؛ يعول لا صعيف وهوقول محورا، المضاء محب قالت من حلاف من 
الدمة؛إبراء ق امئ ولأنه حز، فهو قدمت وكل،ا حير، المضاء لأن الخناُت،؛ إل 

ذمته،ق ذينا الصوم هدا يمي لم الموت، يأتيه متى لايدري اف الأنفان أحوط، ولأنه 
التتابعحال كل فعل بالإطعام، بمأحر وقد يهلعم، وقد يصوم، لا وقد الوئ، يصوم وقد 

وأحثن.أفصل أنه شلئ، لا 
]ا[وئولذلك:

قإلا أقضيه أذ أستطع *فعأ ةاJتا! حيث فواضح لآ.بمها؛ عائثه أثر أولأت 

بالنوافللأ-فةنا0 رمضان يعد ما إل يأ-محره بجواز ئننا إذا فلأينا الئ١زات وأما 
محتلهيعي• بالرابل؛ له إلحاق وهذا الأتي، إل ئأمحره محوز صار حد له يكن لم إذا 

نافلة.كانه 

وا-خرنجوز ولا الصلاة، ونتج خروج بمنزلة الثال رمضان لأن والثالئث 
لهأحر شهر ياق لم رمصاثم(، بئن ما المضاء لأن آحر؛ ومحت إل ومحتها عن الصلاة 

متعلقاته.



حشلبذ ء«او ا الإمام ص ي اهاي هلي اص،يق  ٥٥٤

امحممحا:هُمآ،ءونس
وظلأآِق 

كلعن وأطعم ممى آحئ زم۵الا٢' جاء حر بمض ملم المصاء أمكنه ؤإف 
متكئنا؛يوم 

قضاء،ولا إطعام لا عليه ثيء لا فإنه لعير أحره إذا مهمة مسألة هدم [ ١ ] 
ماتحتى الزض به امتمث ئم بروم، يرجى رمضاو ل مرض ايا إنفلوأن 

وقولناتالصوم، سهلح لم لأنه عنه؛ يطعم ولا ؤليه، عنه بموم لا عليه؛ ثيء فلا 
الصيام،ليس هذا برؤه يوحى لا وهو رمضان لوجاءْ مما ا-تيارا برؤه. يرجى 

رمضال.ل أص0 وينتهي عنه فيلعم الإطعام، فرصه ؤإنا 

كاثالةالأول المسالة أن يقلن فقد ة، العلiJيعفى فيها يغالط قد مآله وهده 
بدلأن:صوم الئزم، الأول المسألة ل ارض يزض لأن بينه،ا ولكن الثانتة، 

ثعياف.ق مات أو رمضاف ق مات لو كعا عنه فمهل ذللث، بعد يسعلمر ولم ترك ما 

رمقاوق برؤه يرجى لا الذي هذا يعني* أصلا الإطعام فمرضه الثانية وأما 
ؤيتهيالشهر مس ق عنه ثلعم الإطعام، عليه نجبإ ؤإنا أصلا، عليه صوم فلا 

أمره.

كانمواء والنون الألف، فيه نيد وما والرز، الألف فيه نيد ئ رمضان ]٢[ 
مانعاوالرز الألف، زيادة محرد وليس الوصفية، أو العلمية يثمتط فانه صفة أم عؤ 
ثحبا0اجر ق إنسان لوجاءك ولهذا أوالوصفية؛ العلمية إليه ثنضم حتى الصرف، من 

منافه ثاء إن قال! رمضان. بعد اش اء ثإن فهالت،! نيارق. إل أدعوك أنا وقال! 



 Lu؛؛S ٥٥٥القضاء( رباب اسيام

ثال:أحمن.بممح، ئزنزة م عثاس، وابن عس، ابن عن _ دلك< لأف 
أ.ام^ لكلشيخ كماوة، أوجب مفاء يوحب نإ إدا وهته عئ المصاء 

أناله1 أقول أوف. ،؛ jliالعيد بعد فجاءك رمضان. من مطر يوم من ت قلت نفطر. يوم 
رمضان.يعد ت يلت عثتت، ما 

بهمدقك ما عل ؤيمينك العوام، محاطة ق يثإ ولا التوؤة باب من هدا لكن 
بعضرأي فثجوزعل ظالثا لم؟كن إذا فالحواب؛ التوريه؟ هده محوز فهل صاحثك، 

عي"بط قلت• يزورن؟ مص إذا ذللث، ومثل أصاو>ة، كان إذا وكانلاJث، العاناء، 
يحفىلأن الأسان؛  ١٢٠يتحلمحى الأشياء هده فمثل القيامة، يوم إل يمثد عل.اا وءيعد 
للئاتأقول إن أحي يا فتقول؛ يعد، فيا يرصيه أن يمكن وهدا ويلزم، يكرر الناس 

لئلاهلبه؛ ق ما يزول حتى القيامة يوم إل غد بعد الوقت; نمى ق له ويقول عي.. بعد 
ذللث،.أسه ما أو حدعتتى. أنت، يقول; 

عذر،بلا الثان رمقاف إل أحره إذا الع^إء يى حلاف فيها السأله هده [ ١ ] 
َُ قضاه;ثم 

الأثارهده عل بناء يزم كل مع مكئن إطعام كمارة يلزمه أنه يزى من فمنهم 
^١^.النتف النىأشانإليها 

لره،آياي من ؤئثْ نعال؛ اممه قول لعموم عليه؛ إطعام لا يقول; من ومنهم 
الثلاثةهؤلاء إفتاء ولعل ثيء؛ الني عن يصح ولم شيئا، يدكر ولم 
حكمإبان وأما ذللث،، أسه أوما التعزير، باب أوس الاحتياط، باب من كان إنإ 

يمثلافه عباد يلزم أن يمكن فلا السنة ق ورك المران و< عموم وحوي مع حا ثرعي 
فلا.بدلك، انس إلزا؛ وأثا أنيطعم، الاحتياط أن ثالث، لا ولكن هدا، 



^بجضاه1ينيصالإئمأصدبجينو ٥٥٦

لألمتكئ؛ لغل؛رب عنه أطعم آحن زمصاف مو مات حش فته فرط ثإل 
ا•عمرأ ابن عن يروى ديك 

المضاء؛من عليهم أثمل الإطعام أن يرون الأل يألون الإين الناس س وكثثر 
هداعن ؤيألون الصيام. إلا عليكم تجب لا لهم؛ قلت إذا يمرحون تجدهم ولهدا 

الإطعام.

سل.وأن تجب الإنسان أن عل يدلما وهومما الفارق، ْع فهوقياس القياس وأما 
قضاءيوحب لم إذا وقته عن المضاء ثامحر ارولأف القياس! إل انقلن يعممد، أن قبل 

يكمرالهرم لأن غلط؛ الهرم عل المياس وأيصا يضاء، أوج-، وهن.ا كمارْاا، أوج.1ا 
صارأولا اعقد إذا الإناف إن ماما: ملث، كإ ولكن ثأحتر، فيه ما الأداء نتج ول 

ت5زْ.وجه ولوعل اعقد، ما يثبت أن بماول 
مسيلعل ذلك قالوا هل لكن والرأس، المن عل الأثار يمال،! أن فالصواب 

المياسوأما المستمل؟ ق ذلك عن القس وكفئ الاحتياط، مسيل أوعل الوجونم، 
علالهرمضومحاسبمد•

ؤإثإ^ر، بلا يمض ولم فرط أنه مع عنه يصام أن المولقح يذكر لم [ ١ ل 
وأن'، فمطُ النير صوم افتؤإلا عن يممى لا أنه المدهبح ص المشهور لأن يذكره؛ لم 

٠،ولثه*ا عنه صام صيام وعلته مات ®_ وهوصحيح؛ عائثه و.في،اروئه الرموو قول، 
قالخدث عنصص كيم، إ الله وسبحاف التخصيص، عل دليل لا لكن الثدر، ق هذا 

١(.)ءستي"؛ داود أي أحمدرواية الإمام ائل مانظر-  ٢١١
كتابلم: وم(، ١٩٥٢)رقم صوم، وعليه مات س باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

١(.١  ٤٧رغم)افتنه، عن الصيام نقاء باب الصيام، 



٥٥٧القثاء(  ubر اسبام هتاب 

يومكل ص واحده ئظاوآ آحئ ومصال أدزكة أف بعد ١^٠! مأت ؤإل 
عترمن كاليت مصار ثفريطه  ٠٠٧١^الواحد0 الكماره لأف علته؛ ثص نحزئة، 
مرط.

كمارة،متقي واحد كل لأف ققران؛ يوم وكل عليه اإظا>>-،ت أبو وئال 
^نيلإ،لإايمطِفييجاا'.فإِذا 

يوقتع؛ادةثتعلق لأما ُالصزم؛ التطئغ زمصال مم^اء عانه ومحوربثن 
كالصلاة.فعلها قبل وفتها مال، التتلؤغ مجاز موثع، 

يموتالدي أكثر ما أ كم؟ وقوعه رمقال وصيام نادر، وقوعه النير أن مع النل>ر 
علالحدث وحملنا عنه، فيهمؤ، يدر عليه كون الذي أقل وما رمخاذا يقفي أن قبل 
بصوان.ليس بكم أكثر أمر وجود مع نادر أمر 

علنجب لوملنا• لأننا الوجوب؛ نبيل عل لا ولكن عنه، يقثى أنه فالصواب 
درروازرآ ؤد ٠ تعال،: اممه قال وقد بالرك، نأثيئه ذلك من لرم بموم. أن الزئ 

من^ نما: أصوم. لن إش الزئ: قال إذا عنه فنطعم إدف [، ١٦٤]الأنعام:لمزه 
ؤإنومثاب، فمشكور عنه أحد؛الإطعام إنثمع قلنا: تركة له لم؟كن ؤإذا تركته. 

شيئا.تجاأ لم لأنه عنه؛ ممهل ألحد يفعل لم 
قريتامدم كعا فانه الصيام، عل الإطعام قاس الخطاب أبا وكأ0 [ ١ ] 

الكمارةأحر إذا فكدلك والكماره، الصوم لرمه عدر االون آحر رمضاف إل أحره إذا 
كمارةإلا عليه ليس أنه الصحيح وتكن كمارتان، عليه تتكون التكمارة، فعليه مات إذا 

واحدة.



اسقضاهاينيه4اسمماصبجينو ٥٥٨

ا.الص1اما بخلاف ١^^، عل بجب اج لأف أصح؛ والأوو كا-لثج. >وة\ °ؤ

عليبى لم ما المضاء قيل بالصوم اشلؤع رمقاف محاء عليه ش تحوز ا ١ ت 
منعليه ما بمدر الثاق رمقاف عل بمي فإن المرض، من عليه ما بمدر الثاق رمضاف 
نحلهامحل أن يمكن فلا للمريضة ١^١؛^، الومت، لأن التطؤع؛ يمح لم المرض 

لكنهالصوم، يصح صانها لو فانه شوال، من أيام يق صوم ذللث، من يسنتى لكن 
بست،أسنه يم رمقاذ صام من ١٠اوسولوهوقوو عليها؛ المريب الأجر بمال لا 

صامررمن قال: النموو لأن وذلك ٠؛ ١^^٠٠١ صام ه،كأتما ثوال من 
.أسنه١١ نم رمص١نى 

عليهأنه قورنا إذا إنه نم رمضاف. صام إنه  I،Jt^أن يمح لا قضاء عليه ومن 
واحداصام صام؟ كم شوال من ايام الئتة وصام رمضا0 من يوما عثر خمه 

شزلةأثام والئتة الشهر صوم جعل ؤإنإ أيام، ويق ا شهن يمم ولم يوما، وعشرين 
بشهرين،شوال من أيام يث وصوم أشهر، بعشرة رمقال صوم لأن الدهر؛ صيام 
الثيء.هذا له تحصل لم رمقاف يتم أن قبل  ١٦٠ثهلمؤع الذي وهذا 

الإنسانسْلوع أن تحوز أنه )بمتيفم* المؤلف قدم كإ الراجح المول يمال! أن وبقل 
واجب،المضاء لأن المضاء؛ الأول أول؟ أثبمإ لكن رمماذ، قضاء قبل بالصوم 
لهاواشق 

رنملرمضان، إتباعا شوال من أيام سة صوم استحباب باب الصيام، كتاب ت ملم حرجه أ ا
;ًتهبمن.أيوب أف حديث من (، ١١٦٤)



٥٥٩ةتاو،اسيام)0باصاء( 

فيها،المفاء ينتبح كاف عمر لأف الحجة؛ ذي عثر ق قمحاوه يكنه ولا 
١يكرم ملم عبادة ايام و1؛بي  اللحرم•كعئر فيها ء  ٠٥٥١١

اضإل ١^١، أحب فيها الع؛اده  o\jكرهةا١ا، ^١ لأو يكره؛ وعنه؛ 
التطئع.عل يوفرها مانئحب ثعال، 

يكنلم مات لو التطؤع لأن التطئع؛ قبل الواجس، الاسمان يقدم أن الحكمة ومن 
الواجبيقدم أن الحكمة من أن شك فلا لازما، يكون والمرض ذمته، ق له لازما 

التطوع•عل 
نجب٣ اش محراما j دخل عادة »لأما اشاليل: ق قمحذآمئ ه وقول 

الاJ؛ق-؛^١٣١ لحل مول؛ أن علل تعلل وهذا كا-لإا،، فنلها ئل حا الئطئع 
للأنمانإلا المال نجب ولا المال، لا الئزم قضاة الثقاة؛ يثرانه ل الأصل الئزم لأن 

القولعل إلا ابدا والمال الصوم ُين بجنع أن يمكن لا يمي• صوم، عليه ليس الذي 
يمكن.فلا ؤإلأ عذر، بلا المضاء أحر فيمن الصعيم، 

النتنانتهاك أيل ومن الخاع، ألجل فهومن رتقال مار j اياع يثران وأثا 
كمارة.علميه نجب لم القضاء ق لوحاغ ولهدا أيصا؛ 

عليعتمد أن للإنان ينبغي لا جدا صعيفة أقية الأمة هده مثل أن فالمهم 
مثالها.

علمن للصواب أقنب وعمن عمن، استحباب معارض عل كراهة أما [ ١ ] 
جينا•عنها رصيافّ 

اشإل ألحئ واوض فمال: اف. إل ل الأم ألحئ فيها انمادة إئ قوله: وأثا 
الأيام.^ه ق يقضيها رْ؛ئ^بمئئأن عمر رأي يؤيد فالحدسث، هذا وعل الممل• من 



صقضاه1ششصالإئماسبجضل ٥٦٠

إلثأخرها من أفصل ب أوالمادرْ الأيام هلْ ق مضيها أن يتقصد هل ولكن 
الأم؟هدم 

هلهائل! قال فلو الواجب، مماء فيها المادرة لأن أول؛ الثاف والخواب؛ 
شوال؛ق قلناث الحجة؟ ذي عشر أوأنتظر شوال ي رمقاف من عل ما أقفؤ أن الأفصل 
القعدة.ذي من يوم آخر إل عذر له صار اف الإنأن فرض ولو الخز، إل للمبادرة 

مماء؟أو ثهلوعا الحجة ذي عفر أصوم أن ترون هل يسأل• أن يمكن فحيتثد 
الخف.إل البائرة من فيه U واتا: ض. لأر ولا: أفضل؛ قضاء' نقول: نقول؟ فإذا 

تالمدمي الحديث، ق تعال اممه قال كإ الوافل، من افه إل أحب الفرائص أن وثالثا: 
.٠١امحءضرتييشءأخيإؤى١

ذللأ،؟له تحق فهل القضاء ق اف الأنلوأفطز رمضاف مماء ق قائل: قال فإن 
منكل لأن ثزعئر؛ عدر بغير رمضاف مماء ق يفطر أن تحوز لا فالحواب: 

الحجإلا إتمائه عليه بجب لم مل ل لحل ض وكل إتمامه، علته وجب مرض ق لحل 
والعمرة.

الأجرفيها يدخل فهل شوال ل مماها ايام مضاء عليه كان لو قيل: وإن 
والثواب؟

بأس.فلا شوال آخر ق والئت، شوال ي القضاء لوآتم يعني: نعم، فالحواب: 
H  X*

نمحهئن.هريرة أيٍر حديث من (، ٠٦٥ رمم)٢ التواضع، باب الرقاق، كتاب البخاري; أحرجه 



٥٦١هابامه1م)طبئسبوئثره( 

MUM

ةوالنابى؛ والشتم والمحبة الكذب عن صنْة ةرس أف للصائم بجغي 
ينحن،ولا محلايزئن أحد'قلم صوم يوم كاف ررإدا مال؛ انه اللمي. عن ووي 

و}ضائم«َئممق ١^  Jiقم: ياه أن أخد نالإ ءإِن 
عليه،متفق ا-اثلدث، قال: لأنه حدا؛ ظاهر نظر روي' بموله• ^٥—، ٠١ثمر ل [ ١ ت 

منالتممن علنا م لكن ه. الم عن ثبم، بمال: بل روي. فيه: بمال لا هدا ومثل 
تعقصفيه اثل ينيد وهذا جدا صعيف وهو ث يد يا نجزم أنه علينا وص هذا، 

اكاس.

سبالئلأحأمباكازة؟
الرسولىل كا بالئلاح، مه عن فثداؤع بالئلاح فاثال إذا لأنه الثاف؛ الخواب،: 

إذلأل: تنطهء. »لأ قال: مال؟ جاة:اغد زيل امممتاْ: فنن ئبأئلآأبممُ 
قه؟نإذ ئال: شهيد(،. »ءآنث قال: قش؟ أزأ;ثإذ قال: »قابم،،. قال: لألي؟ 

والنار،اااا.ارقين قال: 

ملأ،أم ئزصا الصوم كان سواء اهدين، ظاهر آ ر صائم،، إل ررقليمل: وقوله: 

القاصدكان حق بغر ضره مال أحن. فصد من أن عل الدليل باب الإيإن، كتاب ت ملم أحرجه )١( 
نقهبمتن.هريرة أنى حديث من (، ١ ٤ رقم)٠ حقه، ل الدم مهدر 

تلم وم(، ١٩٠٤رقم)شتم، إذا صائم إق يمول هل باب الصوم، كتاب الخارىت أحرجه )٢( 
ننحهبمتن.هريرة أبي( حديث من (، ١١٥١رقم)الصيام، فضل باب الصيام، كتاب 



سقضاهانينيصالإئماسبجح،لبل ٥٦٢

محإلررسحزوا ت قال اللمي. أل آنس ووى ثإ اشحوو؛ ، jL^2uؤينتحب 
عليه.مممق  ٠١4^"^لنحور اق 

هالبي عن در، ابو روى ة البطر؛ ويعجل الثحور يأحثر وبمحب 
؛.)النثد>(ا من اشلوز(( وءجلوا الئحوز آحزوا ما بحم أمتي ثراو لا رر ياوت انه 

فهلملأ كان ؤإن صائمون كلهم الناس لأن فيه؛ رياء لا أنه فالغالب عرصا كان فإن 
قال!من ومنهم يقوله. إيه ش.' من العناء من يقوله؟ فلا رياء. هل.ا أويقال؛ يقوله 

\ووأ£(بحأهدا كان إذا لاميا موله، أنه والصواب الث؛اء، لئلا:دخله موله؛ لا إنه 
اليفى؟أوايام أوالخميس الاثنين يوم مثل اليوم هازا يصوم أن ينثعله لعله صومه؛ 

صائم.إن فيمول! مهلتما يقوله ئقول،ت ولكننا 
القول!هدا وقانية 

أويقاتله.يسبه أن أراد الذي هدا ثوبخ أولا• 
ءَأجل•ٌه الأمر ترك لكنه مقابلته، عل قادر أنه بيان وثانثأ! 

أوتزكتزكه إنعا أنه علم إذا العتدي لأن عنه؛ الهم، إل أدعى هدا أن وثالثا! 
المهلابيىالأمن هو ال؛ي، أمر فكان ويمتخ، تخجل ، فوفالعبادة لهده مقاثلته 

مماتا.ليبمة 

الأخلاطمل عنه روى فمن وهومحتلهل، حديثه، يكتب.، لهيعه ابن إسناده ق [ ١ ] 

نظر.فيه فحديثه الأخلاط بعد روى ومن أقنب، الصحة ؤإل حنن فحديثه 

حرالناس ررلأيزال، الصحيحس! ق ;جقبمثن سعد بن سهل حديث، هناك ولكن 



٥٦٣ممبامي1مربمبئسبوئثوه( 

واشحور.الفطر ُين ثخ لأنه 7أذا؛ جاء المولف ولكن ٠، الفطر®' عجلوا ما 
ألاتعجلعليهم وسره قاهم ورحمته تعال؛الخلق اش رأفة عل دلل هدا ول 

ممر،برمن لا المجر يطلع أن قل يدرى أنه يعلم حش يوحره ل بالئحور، الإنسان 
ؤيغيبالشنس ثغرب أن حن من يحجل أن يم، والفطورأيصا الئحري، عل ولكن 
هدافإن أفطن جيدا السور أوترى شعاعها ترى كنت، ولو حتى تفطر الأعل لرما 

وهدما أتجيفيا«٠٢ر)أخثالقدّؤ: الخديث اشُتحالل فال، افصل، 
سالثمحن.

المجرطلؤع قل أمسلث، يمولوزت الدين ا،لوسوسن أوكلث، حطأ ثعرفح وتيدا 
المجريطلع أن قش ونت عل أي• هدا؛ عل أذامم يوقتون وفعلا دقا.يما، بخمس 
وجهانأمن غلط عفليم، غلعل وهدا دقاتي، بحنس 

الصلاة.جهة ومن الصيام، جهة من 

أن IJأحل اف لأن لهم، اف أحل ما اش ياي محرمون فلأنمم الصيام: جهة من أما 
أدانسمعوا حس واقربوا ®'كلوا قال: والتي. الفجر، حتىني، وسرب، يأكل 

بجذنخم:ماي.
الصيام،كتاب الم؛ وم(، ١  ٩٥٧رقم)الإفطار، تعجيل باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

(.١٠ ٩٨رقم)اسحبابه، وتأكيد الحور فغل باب 
رقمالإفطار، تعجيل ق جاء ما باب الصوم، كتاب والرمل.ىت (، ٢٣٧)T/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 

ره.بمثئ.هريرة أبي( حديث، من ٧(، ٠ )٠ 
بلال(؛،أذان صعحوركم من يمنعنكم )رلأ الحم، قولر باب الصوم، كتاب الخارتمات أحرجه  ٢٣١

•لق.ءها ءاسة حديث، من (، ١ ٩  ١٨)رقم 



اصضاه1همنيصالإئماسبجينل ٥٦٤

للصلاة،وميأ يطهر قد حينذاك الناس بعض يكون ربإ الملأةت جهة من ثابا 
حطتوهذا المريضة، ئم الراية، أويودى الفريضة، ويودي يقوم يؤدن أن ح؛ن ومن 

عنتجزئ لا ُافلة فصلأيه واحدة بدقيقة الوقت قبل للإحرام لوم لأنه عظتم؛ 
ررحىقال: والثسول تة؛ه بمس ؤ-ءيى لنا: يثر ■مؤن اممه دام وما حطت، وهذا المريضة 
أصبمأا.أصتج، له: يقال المجت" يطلع حى يودذ لا هإثه مكتوم أم اتح( أداف سمئوا 

يؤذن.يذهب ثم 

اش؛وثع ما يضيق الناس يعص ولكن الحمد" ~وش وامحع ذلك ق والأمر 
ولوأدنيؤدن لا أعمى، مولن عن ئقه رجل وحدش اممه، ياي وعل مسه عل ؤثيئا 
أدنإذا أنه ولوحظ حرب إنه ويقول• ربمه• ثمنت المجر طير إذا لأنه يقول• الناس، 

العفليما~اض ~سبحال نورالمجر أن المللث، جهة فمن ؤا، وهذاأيصانت المجر. رأوا
ثمهالذي الرجل ذاك مثل إلا يدركها لا حفية وأشياء الغازات مثل أشياء يرسل 
إليهايدحل حتى النوافذ ثفثح المجر طلؤع عند ايك، الأطثاء يعص واستحب قوي، 
ئوون.حلمه ق وطه والمجر، الشمس مع يأق الي'ي ذللث، 

تحنلونالبملان يعص ي ي ه واحدا اتلد تزذن لاثكون لماذا قائل: قال فان 
الصوت؟مكوات طريق عن اياجد سائر إل ينمل يم مكان، ق يؤدن واحدا مؤذنا 

ماوالبند الوم، قبل الحاح أذان عل يعتمدون قبل ص الناس كان فالحواب: 
أيصا.يؤذن حش للمغرب يؤذنون ولا اُباح، يؤذن حس يؤذنون لا اسعت 

إذاعةمحطة هنا ونحنا إن إلا اللهأ تمكن، ما والأو ممكنه، المالة كان وقد 
فتمكن.الحهات كل ل مفتوح والذيلع يؤدن، الويت، لحل فإذا بلد، كل 3، 



٥٦٥مماباسب1م)طبئيتبوئبمه( 

يتلبجد لم هإل ممرات، نثل نجد لم لإل رطب، عل ينير أف ؤيسخب 
محإفيصل، أف مل رطثات عل ينخئ افب. زثوو ®لكف ت هاو أنس روى ج الماء؛ 

ناء«ثساخدثختنا١لمن نيللإ:محتاءات 

يتعجلاحج بمطر أن قل اياعة ل المغربإ لصلاة لعل إذا بعضهم قزت يإن 
الطعام؟حفرة مع صلاة لا وبانه البخر، 

ض;ا'كلابن كان فمد له، ئشتامحا كان بأذا فيه ليس جائز صدقت، نما: 
يكونهذا لكن معذور، ا-يإعة صلاة ولوفائت الإمام، صوت ؤيسغ ؤيتعئى 

الناس•من نادرا 

يشتهىلا الأسان يكون فقد ؤإلأ لير، محقيئا هدا بمعل ؛ا ١ ت 
الئئر:<فعل كعا بمعل أن سغي للبخر تحقيئا ولكن ماء، يشرب أوأن ممرا يأكل أن 

بإمكانلأن لا؛ الخواب: الشراب؟ عل الئنر يرى الطعام بميم وهل بدلك، وليادر 
الإنسانعد فالوكا0 هذا وعل عنده، كان إن همزا أفد أن اوموو 

الخدث:ق ءثيألآلأهؤقلأرُ الني هال، وقد ماء• عل أمهلر قلنا: م عندْ وليس طعام 
ووئ((ركؤء م عل يئمطز يئن لي »هإن 

فعندمحيء معه وليص صائم وهو النمس عله عابت افر كما يميجد لم ؤإدا 
تممصلها تم بريقه، عزته يتل أن العامة بعص واختار ؤبمطر، أصبعه يمص العامة 

(.٦٧٣رنم)الصلاة، وأمت الهلعام حضر إذا باب الأذان، كتاب اJخاريت أحرجه )١( 
(،٢٣٥٦رقم)،،، •piJيمْلر ما باب الصوم، كتاب داويت وأبو (، ١٦٤أحم،-)y/ الإمام أحرجه  ٢٢)

أنسحديث من (، ٦٩٦)رنم الإغaلار، ؛،• ipتما ما حاء ما باب الصوم، كتاب والترمذي؛ 
رْءهنبمتئ.



سقضاهاهمهمصالإئماسنيض ٥٦٦

لاأخْيالئهU >انأث ن^ئال: ئايت لأف نلأ:أزاماك؛ 
ُ.حسا وهداحدث  ١١وهوصائم بموك 

يأكلهشيئا يد لم إذا ت فنقول له، أصل لا هذا وكل ؤمه، عل افطر هذا ؤكون يمصها، 
مؤذ. 11\ةليمللقؤ فالإ ثثزيه أو 

يالنواك.بأّز لا ذس \ؤو وقول مموماُاا، البماري ذكرْ قز آ ]١ 
شاكلا ئنة الثواك أن فالأنل ؤإلأ قكروث. إنه مول: نن د3ع بذبم، أراد أنه الظاهر 

وآخرهالنهار أول ل بمتن أنه الصحيح وآخره؟ النهار أول ل ثنن هل لكن فيه، 
مطهزةررالئواك قوله مثل الثواك مصل ل الواردة الأحاديث، لعموم للصائم؛ 

روضوء(( تكل وراتغ ٠، صلأة<ار 
عفييأئثْؤقاذ؟أالرسول من الصيام كثرة مع شيء منها سن لم عامة أدلة وهذه 

الزوالبعد للصائم بمس لا أنه إل العلم أنل بعض وذهب عهده، ق السلمين ومن 
يكونالثهار آخر ق الصائم فم لأن الصائم؛ مم خلون، رائحة هب ين. لأنه يثوك؛ أن 

فممزهقالوا: والشرابح، الطعام من الخالية اشدة من البخار من لعا؛نرج كربمه؛ رائحته 

٣(.١ لكأاتم،)ّا/ واليابس الرطب مواك باب الصيام، كتاب اJخاريت صحح )١( 
رنم)٥(،السواك، ق الرغيس، باب التلهارة، كتاب والنسائي: (، ٤٧/٦)أحد الإمام أحرجه )٢( 

واليابسالرطب السواك باب الصوم، كتاب البخاري: وعالقه ؤئيبمها. ءاتثة حديث، من 
/T"(،٣١للخاتم.)

كتابومسلم: (، ٨٨١)^رقم الحمعة، يوم السواك باب الخمعة، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
هريرة؛محهنبمنن,أي حاويث، من (، ٢٥٢رقم)السواك، باب الهلهارة، 
(.٤٦٠الإشمأحمد)آ/)؛(أحرجه 



٥٦٧نمايمء( يمب U باب الميام) هناب 

رواه؛عل اوف، بالعود يكرم وهل 

^محُمحىصمحثئ،محمح
بممت1لإاآلكةلأل

فإنثمل، إذا الشهيد ذم فهوكعنل -بما، طه ثث عبادة أر ُدللث، يزيل لأنه يتسوك؛ أن 
القيامةيوم ؛نرج فيه يبنى دمه لأن يغسل؛ ولا ودمه يابه ل يدمن قتل إذا الئهيد 

المنك.ريح والريح الدم لون اللون دما يثعب وجرحه 
هذا:ق فيقال 

انمادات.ي قياز لا ولا; 
عله.اشوص لظاهر فالق القياز هدا وثانتا: 
الأتنهذا ص أن انمادة من اثر حقل إذا له الإنسانين إن قال: ض وىكا; 

الأثنثللحاج سا كيلك ولوكان هدا؟إ قال ض التموس. ل ئتكزئا ولوكان 
يقلولم عبادة. أنر لأنه وانمر؛ الشعث هدا تزل فلا إحرامك من حلك إذا الأغإر; 

العلم.أهل من أحد به 
ولكنالنهار، وآحر الئهار أول للصائم سنيته عل باق السواك أن فالصواب: 

تلمارثاثيئا جوفه ادحل فمد ايثنمه إذا لأنه يتلخه؛ لا انماثم فإن طعم للسواك كان إذا 
كانولو ؤيقه، يتئ أن بأس فلا له طعم لا لكن إذا أثا مقطرا، يد>لك مكون عليه 

فإنهطعم له لكن إذا الرطب لكن واليابس الرطب يئن مري لا أنه الصحيح [ ١ ] 
لأي؛تلعءثعمه.
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محل

شاده لا:أنن)إقاءَثا( ^ ثيزتة؛ دلأ بمن المة ذُ\ 
صومه.

رووي؛تحركئيوئئمحي لا وتى 

إظمح:محنةا'ارمح'لأ:محمحصء؛.
لكو٠ عثه. متفق ' وهو٥٣_J لكو و. ١^٠ لأف لاتكرْ،؛ والأحرى؛ 

أنلكلإزُه.

للصائماثاثرة عن البي. ّنأل رجلا رُأف ئريرْ أف عى روي ويد 
شاب((تياه واثدي ثيخ، ثه رحص الدي قإدا هنهاْ، شأنه آحر ه1تاْ ثه، مزحص 

نناةهمئاث؛ا".

الصبمثرإف إذ أصح، وهي الملة، يعي• الئكرْرا بالتاء! المخطوطة ق عندي [ ١ ت 
معه.الفعل ياسث، وجب محازيا ولوكاف مذثثإ إل عاد إذا 

صعيف،.إنه نال! من فمنهم صحيحه، ق العناء ا-خثلما الحديث هل.ا ]٢[ 
النئعن والثابت نظر، فميه الصحة لدرجة يصل أف أما حسن• إنه قال؛ من يمنهم 

سلمهأم عنده وكانت ذلا1ئ، عن وسئل صائم، وهو يقبل كاف أنه 
صائم،وهو يباشر كان هؤ النبت، أن ءاحمتJه هذه(ا. ررسل، للسائل؛ فقال دةئ^بمها 

فمال!ذنيلثج. من، مدم ما للث، اف عفر قل• إثك الله، رمحول، يا فقال؛ وهوصائم. ؤيمل 



٥٦٩رمايمء، *اسص باب اسيام) هتاب 

ندوM ص فنل عل إحالةٌ وهذْ ق«رُ ؤأحثاقا بافِ لأم إو »ثاف 
أسوة.يه لنا أن عل 

والأصلاثع، عل دلل ولا شهوته، ■وئ}ث ش حش حائزة المبلة أن والصواث 
صزمه،ماد من حويا ثمل لا فإنه الإنزاو ثزعة مسه من عزف من إلا الخل 

أذإلا الإنتئشاق ز ت"بالغ صره بن لاميط ُتإوثثهوثؤ الرسول، قول عل ؤيانا 
ُ.صاجا،،ر يأكول 

اباغإلا علما افه نحزم ولم الخل، والأَءنل ما، بأل ولا جائزة أما فالئواب: 
ولمضافيامآنصابإع؛قالأمال: ولمسه، قالتعال: 

أكمن أص ،ثئ:ثبمتمحآتئل ^١ ثهوأ ٣ أشُ ٍقثث ئا ثآثذأ ثثتحس 
آلسنجدهؤ، عموة وأمم نخميبمى ولأ ١^! إث أهيام ئرآبمؤأ ألمم ألآّدمح؛ي 

ؤإنالمله، حزمت، بالإمداء. مطر بأنه ملنا إن فمط: الإمذاء حاف فان لاوقرة:؛آا[، 
حائز.فعل إل سوئي لأما محرم؛ لم وهوالصحيح يفطربه• لا ملنا: 

والثايح،الشح ين داود— أنى حديث، ق —كإ يالممريق القول عل قائل• قال فإن 
الإشاء؟إل أقزبؤ أنه الض. >ق الشاب، هذا أن فبمممل 

نحركلم من عل مرمة لمت، الصوم ق الشالة أن بيان باب الصيام، كتايح ت لم مأحرجه )١( 
نيهبهنئ.ملمة أن بن عمر حدينا من (، ١١٠رقم)٨ شهوته، 

منالماء علميه م، الصائم باب، الصوم، كتاب، داويت وأبو آآ"؟(، )إ/ أحد الإمام أحرجه )٢( 
الاسئاقمبالغة كراعية ق جاء ما باب، الصوم، كتاب، والرءاjى؛ (، ١٢٣٦٦رقم)انملش، 
وابنرقم)٧٨(، الاستنشاق، ق المبالغة باب، الهلهارة، كتاب، اني؛ والث(، ٧٨٨رقم)للمائم، 

(.٤٠٧رنم)والامحتتئار، الأسنثاق ق البالغة باب، الطهارة، كتاب، ماجه؛ 



سقضامايمصالإuمiصبجص

ننثاثا.و لأٍا ^؛ ٥١و الملكحم ص الم ل وام 
ؤإليصثْ، ثيءلم حلقه إل يصل هنم مذل هإف الطعام، يدوى اذ ويكره 

ثضلمآف>ةااا.
منهيتحلل ما هأما ميء، منه بمحلل لا الإي ١^٦^، البلي مضغ ويكرْ 

موجدبلعة ؤإل ريمه، يتلمع لا أف إلا مضغه، محل محلا حلقه طعمهاِفي بجد أجراء 
وجهان!مميه حلقه ق ء مي منه بمحلل لا ما طعم وجد نإل مطره• حلقه ل، طعمه 

أخدمحا:مطثة،كامحل.
^^ئمحئئاهإلأبج..ب..سب..........„ب.......

إنهيترلعلهذا،سلنىأنالثابئريبأنلوصحالخدثلقلتا• فالخواب؛ 
زوجته.مل إذا الإئزاو منه محصل 

حالبحب المنوي اختلاف وهو صح، لو عظيمة فائدة الحديث ق ويكون 
قمنها حمله يتذافه القيم ابن ذكر ممرة أمثلة ولها جدا، مهمة مسألة وهذه الس،تفني، 

والأزمان.الأحوال اختلاف بحب عنطمخ المتوى أن الموقعين( )إعلام 

سشأن سغي لكن شيئا، \.ؤئل يستثن لم الشام،،. دوق رايكزْ قوله: ؛ا ]١ 
الملحكثرة مدى لتعرف الطعام؛ ثن.وق أن تريد الهلح ق كامرأة لحاجة ذائه إذا ما منه 

بطعميتلدذ أن اجل أؤمن يعثث كان إذا أما بأس فلا لحاجة كان فإذا هذا، أشبه أوما 
يكنهّفهذا فمه ق الطعام 

(.١١/٣الوسن))ا(إعلأم 



٥٧١ممباس؛امربمبئيتبوئيضء( 

يثطز0لحلقه مزاودهِفي هوجي بامحلل مدتيه باطى لطح كمن 
منمهولكلداحل ذحل مإف تثامعه، يدحو لئلا الماء؛ العنصِفي ويكنه 

لأفبه؛ باس ملأ العسل ماما مكئوْ. بفعل حصل لأيه الاستنشاق؛ ق اقالعة 

حلقه؛ق ُطعمه أحس به قدمه باطن الإنسان لبخ إن إنه يقولون• ا-اثنظل ا ١ ] 
يبوسةفيه كان إذا الطبيعة أحل س يستعمله الناس بعض إن ثم الرارة، قوي لأنه 

التجربة.حب وهذا المهل، بمنزلة الطييعة يلين هذا فإن منه لخارج اق 

الكحلمسألة ق الصحح القول أن عل يدلنا المزلف ذكزها التي المألة وهذه 
مسألةJحللون هت؛ واحدة، العثة لأن مطر؛ لا فإنه الحلق وصل إذا الأدن ق الممهلير أو 

فيمال:معتادا. تنميا ليس القدم لأن يفض؛ لا يقولون; القدم باطن يه ليح إذا الحفل 
المعدةإل التثعام يوصل أن محاول أحد ولا معتادا، منئذا ليستا والأذن، العين وكذللث، 

أوالأدن.الش ريق طس 

ها؟اكاتجقافيار لوأم قاثز:قال 
ضسانملأبجطلم:غنفالحواب:ولأتحنشعنه،لألأنهحرام، 

الذيأن يدري فثن به، الثلن لإساءة أولا: هذا؛ ُحثد لا لكننا بريقه، محري طعم له 
الأكلأن ظن الحكم، لأتعرف تن به لئلاتقتدي وىتا: ثأد؟ أوضة مه.ثلك فق 

يه.بأس لا للصائم 
فسبحمر أو بحر أو بركة ءندْ الإنسان يكون أن معناه; الماء ق العوص ]٢[ 

يو1*وص'
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محل

أفاص نوى لنا سمحا؛ مطر لا يومم يصوم أف وم ١^^، وتكرْ 
»إفوثمحهإ،مال: دالوا:إنكوناصل؟ لالأمحاصئوا«. النيهئَل: 

علته.مممق ؤأنمى« أطعم إن 
اشزئول سبع انه تعيد أبو روى لها جار؛ السحر إل ذْلرْ احر محإف 

الثحرااحم يلثواصل يواصل أف أراد ئؤفز ررلائواصئوا، مولت 

ثرصدليل إل محتاج ثرعي حكم والكراهة يكرم• إنه دِمحهآ؛دثت المؤلم٠ يقول 
ثجدلم المسالة هذه إل رجعتا ؤإذا بالصحة، النصوص له ثشهل صحيح ثعليل أو 

أينمسامعه. يدحل لأنه يقول: لأنه عليل؛ أنه وجد«نا التعليل إل نظننا ؤإذا دليلا، 
نحئع؛لا Jعألمون كإ المسامع لكن أيصا، مسامعه عندي هي مسامه يريد لعله المساسمر؟ 

يكونقد واأسام الئسرى، والأدن اليمنى الأدق مسمعان؛ إلا عنده ليس اف الأنلأن 
البدن.مسام يعني• أقرب، 

لا،حلقه؟ إل يصل هل مسامعه إل يحل إذا فيمال: مسامحه، لنجعلها لكن 
عاديمتمي الأس قبل من الأستئشاق لأن صحيمط؛ قياس الاستنشاق عل وقيامه 
قيغوص أن للصائم يكنه لا أنه إدف فالصواب، الأدن. ق يدحل ما بخلاف، قريب، 

وهوانفه إل يحل ؤإذا فيمال! أمه إل الماء يدحل أن من عوصه ق نحثى لكن الماء، 
٠عليه حرج فلا يقصد لم 

ارحصلأن واحد؛ اشنى حال كل وعل الثاحرا*، ارإل باشمحتلوطة عندي [ ١ ] 



٥٧٢باسبام)ب1بئسصوئبمء( 

ئعشرإل أي؛ ]القاور:ْ[؛ أك؛ريم تئلغ وحئ تعالت كقوله التحرا؛ ررإل ت بنعش ^٠^١١ ١١
مكروهوهو بينها، بمطر لا يومتن يصوم أن )(ئه' ا،لولف قال كا والبصال المجر، 

آسكمثئئلوأ ^ولأ تعال اطه لأن حراما؛ كان فإنثضرر الإنسان، به لميتصئر ما 
٢[.لالاء:ه ه مثا -ريمم الةت'َكان إ0 

أذىمن حوما الثمم جواز عل الأية بءدْ خ.بمنع العاص ■ءمئوبن استلل، وقد 
النيإل رجعوا فل، بارئة، ليلة ل فتيمم فآجنب، مرية ق بعثه ه الني فإن الثري، 

اشقول ذلإئ ، ٠٥١وو رم يا قال: بجبم؟!« زآث باضخابالتج , IjSuقال: و. 

المزي،من الغالس، ق JمورءثV لن أنه ْع استدلاله عل فاقثْ ٠، ١نيابهر أو ثواحذه بدت 
لكزيتصرربه-

مامكروه فالوصال فهوحرام؛ البدن عل صزر فيه ما كل أن عل هدا فدل 
حراما.كان صرر فيه كان فإن صرر، فيه ؟كن لم 

ميهأن ظرا الصحابة ولكن الوصال*، عن ®ش "مته؛ ه النص مل ذكر يم 
تواصلونالض وكهأ فواٍثلوا، للأفضل، اخيازا لا بمم، رأفة وهم 

بجا'الككثلتجمحوم
أسمم،الرد الخن—، حاف، إذا باب، الطهارة، كتاب، داود؛ وأبو ٢(، ٣' )؛/ أخمل الإعام أحرجه )١( 

(.٧٧ارض،)؛/ ه نفعل الخنم، حاف إذا باب الشمم، محاب الخاوي: وعاكه (، ٣٣٤رنم)
(،٧٢ ٩٩رقم)العلم، ق واكانع التعمق من يكرم ما بابؤ الاعممام، كتاب، الخاري: أحرجه )٢( 

مريرةأبي( حديث، من (، ١ ١ • رنم)٣ الصوم، ل الوصال عن الهي باب، الصيام، كتاب، ومسلم: 
ت.بمئ.
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الشهرأول من الوصال لوكان ممثلا فيه، نحر لا الوصال أن يعلموا حتى يواصلون 
الوصال.إل ولنتعودوا هذا، عن فاممتذكلون يوتا عشرين وناحر 

فنحنتواصل. إنك قالوات إفكالأ عليه أوردوا الوصال عن ماهم ولثإ 
هذ.اارادوا ما أندا معل؟! عثإ ئنة لتأ يقولوات أن يريدون وليس أسوة. يعصيلث، لا 

أرادوابل يريدوْ، لم وهم للرسول. ثومحح فته لكن هذا لوأرادوا يمي،• إطلأما، 
أطنمإق منكم، كاحد لنتر ٠^ ثم! فقال بالؤمول.، أمحوه يواصالون أتم 

ؤأنض«اأء.
ومجال،فلا ؤيسمى يهلعم كان إذا لأنه ؤيمى؟ طعم ، كيفالإفكال؛ يسر وهنا 

فإذافأكثز، الإومين ُين مف3لنا يأق ولا يثزبؤ، ولا ان، الإئيأكل لا أن الوصال إن إي 
اهثة؟ق يواصل لم فانه يثى يطعم ء الشئر كان 

وطعامالخنة، وسراب، طعام من ؤيمى بملعم بأنه هذات عن بحضهم وأجاب، 
ومراب،طعام لأن نظر؛ فيه أيصا وطا الدنيا. وسراب، بطعام يقاس لا اؤ؛، وسرابؤ 

يغنيلا فانه يغذى لا كان ؤإن الدنيا، وسراب طعام فهوبنعش يغذى كان إن ابنة 
ا-إقواب.هذا فبطل الوصال، ق سيئا 

إلالحاجة ينسى بربه ملبه اتحال لشدة كان ه الني إن فيه. قيل ما وأحس 
تحصللا لالؤسول تحصل الن.ى الي٠ان هذا ؤمثل والشراب، الطعام 
متكم،ا؟'كاحي. االنست، مالت ولهذا الحلق؛ من لأحد 

بابالصيام، كتاب ت وملم (، ١٩٦٢)رقم الوصال، باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
عمرابن حديثا من (، ١ ١ ٠ )٢ رنم الصوم، ل الوصال عن الهي 



٥٧٥ةت1باسهامرطبئمبوئبمها 

منه منسيان إل يودي بمحبوبه انشغاله أو ان الإئيلهي قاَل■ قال فإن 
والشراب؟الطعام 

الشام:وئJئال م، ملنا: 

الزادرا'همن وتلهيها الئسزاب عن ئشمحا مذذكزاك لهاأحادبث 
كرب،ثيء وهذا والشراب، الطعام سثت يأحاديثلث، اشتعلت إذا أما ت يعني 

محاعاتيبقى فإنه حقيقه صديقه هو الذي صديقه إل حلس إذا مثلا الإنسان حتى 
ساعة،كأنه واليوم دقيقة، كأما الساعة ثروح الساعات، هذه كل قامت أنه يدرى لا 

ثيء.عليه يرد لا الذي هواُبمواب ا-لثواب وهذا يمه، ولا 
بهنحزر فإن ان، الإئبه يتفزر لم ما مكروه الوصال أن الأمر: وحلاصة 

دولم ما بالئسول التام هو الأخل أن ءاتا: محزم. فإنه الإنان 
ي.سأثنا حش كهستتكلم« »لنث، قالط: أنه بدليل بامحم، اختصاصه عل الدليل 

أنأراد من أن الشحيح بالخديث، له استدل، الذي االولمإ كلام من أيما فهم 
فإلد ولا كان إن فال: ^١^^٢' اوسول، كأف الغر، إل فلثواصل تواصل 
سسحروا.أن يد لا السحر، 

بالفطر؟أنأعئل أو الطر، إل أنأواصل د\لإ' سائل: نا لاولكزإذا 
وهويمر قد الثيء إن ويقوله: قلناه كنا ما يؤيد مما وهذا الثافأفشل، فالحواب: 

٦(.٩ / الخمدونية)٤ والتذكره (، ٥٥١الاداب)Y/زم انظرت حفمبمة، أي بن لإدريس الين ( ١إ 
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الحر،إل متى؟ إل الثّول1 مم( الإصال فهنا يشنع. لا لكن عادة، 
اكخ«را*.^^بملأ:زهالأازثمئتجوا 

فهومسه جهة من ؤيثزب، ياكل لا y. الس إن لومل: رأيئم ما قائل: ئل، فإن 
والعطش؟يثعربالؤؤع لا بحيث عكتثلونقيه افه يطعمه أي: يْلعم، لكن مواصل، 

اشش.فالخوان،:لأ،لأ:طوحسا 

مرب،أو فأكل يسطح لا مه فرأى السحر إل الوصال نوى من قتل• ؤإن 
كله؟صومه يفند فهل 

لأيفسده.فالخوابت 

ذلك،أئن وتحد وهوصائم أويثرب يأكل أنه رؤية يرى الإنسان مائل؛ مال فإن 
عله؟تجمل أن يمكن هل 

فلايصالحولعتره، لالثمحول هدا^ لكن ورد، لأنه صحح؛ المنام ل فالجواب؛ 
وأقولالقصص، من نتع حبا يعنى؛ ناس يوجد يعني؛  ٠١ررلنت، يقول؛ أن 

يومكل يعهليها وكان له، حارة صرة امرأه وكانت، البلد ق وكان رجل قصة لئم 
الشر،به انقشر انفاره أحد وق أسفار، صاحس، الرجل هذا إن ثم اللبن، من مدحا 

إليهياق يععليها كان المح، التجوز بانْ ؤإذا شجرة، محتا ونام ^٤١، ٥۶عطسا وعطش 
ممكن.التام ق وقزبه ثشيطا، وقام اللبن، ذم'ب فيه، سقيها كان الذي بقدحه 

الصيام،كتاب ومسالم؛ (، ١٩)^١٥ رقم الإظار، تعجيل باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه ( )١ 
رأ.ئن.سد بن سهل حدين، من (، ١ • )٨٩ رنم استحبابه، وتأكيد الحور فضل باب 



٥٧٧الممؤخ( سوم  ubراسيام هتاب 

ه
ن|بىزمار؛طإع

ا MUM

ب1سءااومأسسوحييي- 

نخق•'اممه عن اض. رثوو ئاو ياوت هريره ابو روى ئ مستمحث؛ وهو 
مسوالدي جثة، الئسام بؤ، أجزى وآنا ب،، ئإيه الصيام إلا له، ادم ابن صثل ارمكل 
->مآ°ؤوالص.أئم الناك. يج مذ افه عند أطيب الصائم ئم لخلوف محييه محمد 

^،١٢ثممى بصومه١٠ مخ ربه يإداض رخ، أئطر إدا مرحمحا، 
المع،هذا من الصوم ي*ني• محوعه؛ إل الثيء إخافة باب من الئْلوع صوم [ ١ ت

حتىولوواجبه \ذط\ءة فنل واصله العلمإء عند اصطلاحا المريقة سوى ما والتملؤع 
الممهاءعند وعرقا اصطلاحا، لكنه متطؤع, له! يمال ئريفة الصائم أو فريقه المصل 
المريقة.عدا هوما 

ئريفةالخمس العبادات من عبادة لكل جعل أنه تتءْاةمحؤتال اممه نعمة فمن 
مص،فرائضه وق أحدإلا منا وما القيامة، يوم الفرائض نحإريه التهلؤع لأن وملوعا؛ 

الصلاة،بتهلؤع الصدقة نحز فلا العبادة، جنس من محالمملؤع بجز القص وهدا 
بالصدقة.تحز والزكاة المملؤع، بصلاة نحز الصلاة ولكن الصدقة، يثهلؤع الصلاة ولا 

—إنوسياق وهوسنة، ملؤع، ؤكئه رمقال صوم وهوماعدا محهلؤع؛ له الصوم 
وا3لئوبماق•قوله وهو القدمى يالخديث هن.ا عل المؤلف واستدل يمصيله، ال،و4~ ساء 

،ا:ولئراينمئ«ئ،إلأاثاميةفيثكبيىلأُ 
وْامت(، ١٩٠رنم)٤ شتم، إذا صانم إق يقول هل باب الصوم، كتاب الخارىت أ"مجه )١( 

خ.بمثن.؛^؛ ٠٢٠أي حديث من (، ١١٥١رقم)نضلالصيام، باب الصيام، كتاب 
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وأناي هإد4 الصوم إلا ضعف، مئة سع إل أمثالها ارالحثنة آحزت بلفظ فئر 
فهدمأمثالها، بعثرة الخثنة الأعإل كاب إذا حاب بدون أحزي أي• ؛ بؤ" أجري 
وماأعظمبه، هونجزي سبمْاةئؤت\ل، اض عل ثواب إلاافة، لايعلمه بثراي—، الخسنة 
!الأكنْين أكزم س كان إذا الثواب، 

فكيم،قال! فان فه. يلنات لذ؟ العبادايت، وبقية قائل• قال إذا ل" ررمإيه وقوله• 
وبينالعد بين مؤ إنه إذ العباداُن،، ق يكون ما أحلص الصوم لأن ثقول! ل؟ 

صائمهو هل ثدري لا صائم رجل منهم رجال عثرة المجلس ق عندك يكون ربه 
تدوي.اطه لكن لا، أم 

وأهوال،أقعال لأما يشاهن•؛ وهو إلا بثهلئع ان الإئيقوم أن يمكن لا والصلاة 
بينمؤ الص.يام ولكن ثرى، أن بد لا الأعإل وبقية ا-لمج، وكدللث، الصدقة، وكدللث، 

قالكإ يياء فيه ليس فه حالصا كان فإذا إخلاصه، يكون ما فهوأعظم ربه وبين العبد 
وقالمسه عل ان الإئسلتل إن إلا حفي أمر لأنه فيه؛ يياء لا الصيام اللف• بعض 

ربهوبين بسه كان إذا لكن رياء، فيه صار هذا يوم• وراء يوما أصوم أصوم؛ أنا للناس• 
اللأنه فيه؛ رياء لا كان 

تمثل وهي الأعداء، عن به يتم ما ابتم بفم الخثة جتة" ®الصيام وقوله! 
أحدإذا القاتل ياحذها هده الصحن، مثل والطست، الظثستؤ، مثل والرس الرس، 
فكيف،يقي فهوحنة عليه، به أهوي ما وبتن بيئه هذا جعل أوبثهم بسيما إليه أهوى 

حنة؟الصوم كان 

٤I / ١ ١ ٥ رقم)١ الخام، قفل باب الخيام، كتاب، لم: مأحرحه 



٥٧٩الانطئ( سوم باب اسيام) كتاب 

ءاثننإ١^؛؟؛ تأغثا ؤ تعال؛ الله لقول الثيئه؛ الأعإل من سمحن هوجنة ت لقول 
[؛١ ]اوقرة:مآح ه ينموئ تلم م1لخكلم من أك؛اى عز َةما'محب أمحثام يًءقم كبب 

يدعأ0 حاجهِو فه محلتس والخيل له دالنثل الردر محول بدغ لم س ٠٠المي ولمول 
وهوصومه، حفظ إذا الثيثة الأعإل من الإساف يقي حنة هو إدا ٠ وثزاده،ار طعامه 

الصائمون،لأ;دشوهإلأ اوان باتايثى الخنة ي لأن القيامة؛ يوم النار من أيما جنة 
الأحرة.ي وحنة الدنيا ي جنة فصار 

أطببالصائم ئم لخلوف يده محثد مس ®والدي بقوله• ه الني أمم ثم 
3،بيا ولا كربمة، ورائحة ثتن من ليه ْن هرج ما حلوقه؛ النلش" ييح من اطب عند 
المنالث،؛ويح من أطبثا افص عند لكنها الناس، منام ل مكروهة هده الصوم، يوم آحر 
اللوندما يثم—، وجرحه القيامة يوم هرج عليه الئهيد كدم طاعته عن ناشثة لأما 
وإذافطرة، فرح أفطر إذا بمرحهئا؛ قرحتان ®للصائم المنلث،، ريح والريح الدم، لول 
الدنيامرحة الأحرة، ق وقرحه الدنيا ق يرحه يفرحهإ قرحتان بصؤمه" مخ ربه لقي 

يفطره.فرح أفطر إذا 
أوفرحطاعاته، من طاعه أو الله، فراتض من قريضه أدى لأنه فطرْ فرح فهل 

الأمران؟أو منه، ممنوعا كان ما له أحل لأنه بفطرْ؛ 
قبل،من عليها حرم ما لها أجل إذا مرح بطبيعنها فالقس الأمران، فالخوابات 

أبيرحديث رمم)مآ'بم؛(،س الزور،  iijiيلخ لم س باب، الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
همحعنئبمتن.هريرة 



سقضاه1هميصالإئماسبجص ٥٨٠

أفطرإذا فالإئان يالتطؤع، اف إل أومنبت المريقة قصت إذا مرح الزكية والقس 
حراما.كان ما له أبح أته وثانيات ف. طاع؛ ام أنه أولأت يمت.' 

اممهعنل، الثواب تحد لأنه صام؛ بأنه أي! يصومه، ممح رثه لقي إذا فرحه أما 
ممدر لا شم، ثواب هو بر أنمالها، بعثرة اثة الأحرى كالأنال ليس 

عئهقل•إلأاش 

هذافهل تعال، فه الثم إثبات الخدث هذا ل بان مول، الناس بعفر قيل! ؤإن 
صحح؟

ويبصريح افه أن كإ عراية ولا فه، الشم إثبات عل يدل، أنه نحتمل فالخواب! 
نحن؛مشامنا ياعيار افسكااا وح من اطب علمي ررأطسج، إثه يقول،ت أنه ونحثمل ويتكلم، 

ثمنا.ق يكون ما هوأعل المنلث، لأن 

الخثنهله؛ ادم ابن عنل ارؤل المدمي: الحدين، ق ه قوو قيل: ؤإن 
أعظم،يل أمثالها، بعثرة الخسة فلينت، ،، ٠٣أنه يدل، هذا الصيام،' إلا أمثالها 

الحسنةلأن الدهر؛ صام فكاثإ شوال، س ست أتعه ثم رمضاف صام من مول،: كيم، 
أمثالها؟بحخرة 

الدئر،كصيام -.نله لماذا ثحني: فمط. للممدير قالوا: فالنلمإء لا، فالخواب،: 
ليسفاحره يوما صام إذا الإئسان يعني: هوعلميه، ما فعل مسه الصوم محصل وأما 

شهرا،عقر اثنا كاما صارت وثلأثيرأ، الئتة الأيام هذه لكن أمثالها، يعئر الحنة 
مدير•يغتر شهرا عثر اسم، أجر ويعش 



٥٨١ةت1باسامر0بصاصع( 

الصتامررأحب افب ونوو محاو ت و عمروئ بن عدافه ماووى وأممة 
أ.عشا مممؤ يوما؛' ويمطر يوما كاويموم داود، صيام اف إق 

رمقارزصام من أن مد والخديث أمثالها، بعثرة الخسة بأن مرر قد قيل• ؤإن 
يكونأمثالها بعثرة فالخثنة شوال عتر صام من أن معلوم شوال، من ست وأتنه 

نهرين؟أيما 

ومعلومرمفبمال، بئواي، ثلحق المست، وواد_، بأن عنه يجابإ هذا لا، فالحوابرت 
أقفل.الثنض يواب، أن 

بالئلمةأمثالها بعثرة الحنة اوي نلا أمثالها بعثرة الحنة بأن عنه يجاب، أو 
اووانب،أكثئوممل للصلواُت،، باشة لرمضادزكالراتة الشت،بالشبة لأن للئلم،؛ 

سكلالقلمح.
الأمملكله، الدهر يصوم أن من أقفل هذا ت يعني الصيام، أقفل هذا ا ١ ل 

حى،عليه وللممس حى، عليه فلله لنمه؛ وهذا يوما ويفطر لله، وهذا يوما يصوم أن 
يطيكJذىلحقحمه.

لأن،٠؛ أحث،  ١١لقوله! ءغ؛ةل؛ اممه عند الأعإل ثقامحل عل دليل ث، الحديوق 
اسمثفضل.أحث،١١ ١١

ممرا،عندنا ث،كثر وهذا عغتثل، تحث، الله أن المحبة، إنالت، عل أيصا دليل وفيه 
والخ،اعة.الئنة أهل تذهبج هذا أن وبيثا 

لقوله!نبق؛ من عل واجسؤ أنه ك،ا ّمتى لمن مشرؤع المملؤع صيام أن أيقا! وفيه 
[.من ١^^٠ عث ١لمئامئاخمثا ءلا=ئم 



صضاه1همهمصالإئماسبذينل ٥٨٢

»أوصافيماو:  ٥٥أبو ووى لنا شهر؛ م من ايام ثلاثة صنام ؤينشهمب 
1وتززأذ الفض، ووكم شهر، كز مى أيام ثلاثة صيام بثلاث؛ M حيلي 

مزأذمحام«ققءاتر
طلبعن كتل عندي صار يوما وأفطنت يوما صنت لو أنا هجز•' قال لو لكن 

يقدم؟فأل،ا أقوى، هدا صار أفطنت ؤإن العلم، 
حا.يمملؤع التي العادات حميع من أفصل العلم طلب لأن الثاف؛ فالخواب: 

البدلثة.عل وااص؛اماا -؛م.أبتدأمحذوف، أما عل ارصيامءا ويصح: صيام، ]١[ 
الصحي،؛اررك،ش قوله! من ؤيسمماد ٠، نهر؛؛' كل مى أيام ®ثلاثة قوله! الشاهد 

العازاأخمحهرأمحإفيها احتلم، الساله وهده المحي، ركعش عل المداومة استحباب 
٠.يئنتر لي٠نتا الصحى ركعش إن قال! من فمنهم 
عليها.المداومة دون سنة إنها من ؤمنهم 

ا.علميهار المداومة مع سنة إنها قال! من ؤمنهم 

محاملا ومن يداوم، ألا فالأففل المحل من، محام له من فقالات فصل من وبهم 
^<^،٠ ثيمثه' ابن الإنلأم شيخ احتتار وهدا يداوم. أن فالأفصل هريرة كأبي( له 

(،١  ٩٨ريم)١ عشرة، وأربع عثرة ثلاث السقي أيام صيام باب الصوم، كتاب اJخ١رىت أحرجه )١( 
ركعتان،أقلها وأن الضحى صلاة استحباب باب وقصرها، السافرين صلاة كتاب ت لم وم

غهبمنن.هريرة أبيأ حديث، من (، ٧٢رقم)١ 
\يب)0إ؟0ب0لإئ)آ(اظر:ممشاين 

ئض)آ/يبم(،واكروع)آ/م'؛(،والإنصاف)آ/؛آ؛-أبماآ)٣( 
X٣٤٣/٥)٤(الأمحاران،اسهية)



٥٨٣اصيئ( صوم  uIjاسيام) مماب 

داو:داوزضواش.:المس؛ةصمذئ تميأذظا1ام 
وحمسعئزه، وأوع ءنزْ، ثلاث ٣ م ؛لأ؛ه ^ ٠١١من صمث أنادر^١ رايا 

حساحديث وهدا عشزة؛، 

اثسثى نلاش ؤو عل رايفبح س؛ افي لقول نق؛ عليها المداومة إن لوقيل: لكن 
تقيل لو ركعتانءارآ؛ دلك من اروعئزئ قال: تم الئص،؛، مه تطلغ ^٠٢ ثل صدئه؛ 

الرمولمن مول هدا لأن وجه؛ له لكان يوم• كل سس ا-قديث هدا عل بناء إما 
أنإلا أحد لا أعضائه؟ حمح عن الصدقة أدى بانه بجزم الذي ومن ءثؤآلملأأئ؟أ، 

عضي.كل صدقة عن ثكفك ركعتين صل إدف ئقول: لكن افه، يشاء 
والتقدير:الصفة، إل اأوص_وف إضافة باب من هذا البيض ايام صيام ]١[ 

ومنالقمر، بنور لأسضاصها بيصا؛ الثلاث اللميال هذه وسمست، البيض، اللميال ايام 
للإضاءة.الثلاث هده ميزة عرف الكهرباء يدرك لم 

قكالقمر بدنه الإنسان إن وقالت العلم أهل ذكنها صحثه فائدة أيصا وفيها 
طيعثا.الدم مجان عاد الثلاثة الأيام هذه ق صام إذا وأنه الدم، مجان 

الثسولمسلكيراضقال^افإن 
لوفرقها؟فنا بجمل هل ُ ^٠٠' الدهر صوم نهر ثل من ذب ثلاثة صيام ١٠ه: 
حديثمن (، ٧٢رقم)٠ الضحى، صلاة استحباب باب المسافرين، صلاة كتاب ت لم مأحرجه )١( 

ذرة.س.أي 
كتابت ائي النوأخرجه غ.بمن. إياص بن قرة حديث من (، ٤٣٦)v/أحمد الإمام أحرجه )٢( 

افهعبد بن جرير حدين، من (، ٢٤٢رقم)•شهر، كل من أيام نلأنة يصوم كم، باب الصيام، 
١( ٩٧٩)رقم '، ٤^٢٣داود صوم باب الصوم، كتاب البخارىأ أحرجه وبنحوْ: خهيئئ. 

نمحؤنبممحا.العاص عمروبن بن اش عد حديث من 



اسقضاهايهمههاسمما'سبجص ٥٨٤

لكفه اش بي ارأو اتامه روى نقا والخميس؛ الإس؛ن صوم وينتحب 
يرضالناس أعهاو رءإن مماوت دلك عى قثئل الخميس، ننوم الإئى يوم يمحوم 

أنوداود.نواة والخميسا،ااا الإمحن يوم 

تحصل.ننز فالخواب: 

5ْ.بمهاعائثه قالن 6تز.أ الحواب: الشهر؟ أوو صامها لو فيعا تحصل وهل 
مِسكلملأيالأٍاضاوأئوءي،اصغءنها:»كان 

الصحي،صلاة نس ك،ا الثلاثة الأيام ق سس لكن ٠، أوآ؛ءر؛*ر أوونطه الئز 
مثلا.الصحي آخر ق والأفصل 

يومصوم عن نيل الثمي. لأن امحس؛ يوم من أؤكد الاثؤن وينم  ٢١٦
ا-لخاووثتآخر وق ٠، فيها؛ر عئ أوانزل فيه، ويعشت، فه ولاوُت، يوم ااداك فقال! الاثى 

علدليل هذا ول عثوآلأأثْقئم، الي يقوله ' صائم٠٠ر وآنا عمل يرض أذ ٌمأجب 
عليه؛ض ثم العاقن رمحن، تعال اطة لأن عكهل؛ اف عل ض ثم س الثمي أمال أن 

عاوفهو ة ئلوكها، عل الئء؛ت أمال ي>ض ظك،ا وظكه ثشلانه تجال لنان 
لتيانذللئ، ؤإئا الياد، يعملها أن مل عالإبدلك بل عليه، ترض أن مل ■؛3(^ بذللثح 

ضتازقلآن\قوثلكه.

(.١١٦٠رنم)شهر، كل من أيام ثلاثة صيام اسحباب باب الصيام، كتاب م..المت أحرجه )١( 
من(، ١١ ٦٢رقم)شهر، كل من أيام ثلاثة صيام اسحباب باب الصيام، كتاب ت لم مأحرجه )٢( 

نههليقنن.ثتادة أي حد.سث، 
(،YY-OA)رنم الني.، صوم باب الصيام، كتاب والمائي: ٢(، ٠ ١ )ه/ أخمد الإمام أحرجه )*١( 

لجءمميبمثمح.نيئ بن أمامة حديث، من 



٥٨٥التطؤع( سوم  uUر اسيام كتاب 

اللهوئوو هاو هاوت هريرْ ابو نوى بإ الخرم؛ ل الصيام ويستحب 
مس-لمارواْ اكثم،ا ،؛ ١١نهر رمصاو نهر »،ئاو أيصل ١١

افهزئوو ماو ماو: عثاس ابن نوى تإ الحجة؛ ذي عشر صيام وثنّن4 

ا،لممم.ق الصيام يتحب غال؛ حنث ;َمحهآإئئ الولف عبارْ أحس وما [ ١ ت 
كاملاصيامه يس لا لأنه الهجرية؛ الثنة سهور أول هو الذي الءمم النهر ق أي! 

عائشةلحديث كاملا؛ صيامه يس إنه قالوا! الذين العناء لبعض خلاما 

الشهورمن يصوم ما أكثئ وقالن! رمقان((، عي قط كاملا سهتا ه البي صام رُما 
قصتم ما لكن المحرم، ق إكثاره من أؤكد ثعباف ق الصيام فإكثار ثعبالر شهر 

١^^ب ص أظ ض ايوم 
شك،لا الصالح العئل ي هوداخل 1لا! القيام. يكر لم إنه قائل! قال إذا ]٢[ 

الصالحة.الأنيال أفصل وهو 

قط.العئر صاجا رايته ما قالت،! العشر؛ يصوم أنه ثت، عائشه إن قاتل! قال ؤإن 
العث.ر،أي! صيامها. ييع لا كان أنه حفصه بحديث، معارض هذا ميها إن ئالنا! 

منررما الخدين،! هذا وهو له، يشهد أصل له كان إذا بس،ا لا الاِفي عل مقدم واثبت 
الصيام،كتاب، لم: وم(، ١٩٦٩)رقم ثعبان، صوم باب، الصوم، كتاب، البخاري: أحرجه )١( 

رقم)أهاا(.غثررمضان، ل ه الم، صيام باب 



صضاصنينيصاسمماسبجينو ٥٨٦

وصومالحجة، ذي من التامع وهو منتم(، كماوه له عن يوم وصوم 
Wjالئذ عن قائم، أبو روى ة الحرم؛ مى العاثر رهو تنه، كمارْ عاشوراء 

والثنهميه ١^؛؛ \ذثةؤ تكمز أذ النه عق أحشن إق عزمه يوم ررصوم ثاو؛ ١^ 
اكيالثنه يكمن أل اطه عق أحتسب ارإق عاسوزاء؛ يوم صيام ق وقاو بندم،، اكي 

بمة((نثاةممإ.

ابنروى ة اص؛ غل ل؛ممئى كنكاذبمةأل:ثوم؛ ولأم 
ومعيصمة، إئإ نز بئر ومع يصمة، ئام البي. لإ ارلحججت قان،ت عمر 

ثئ4ُا(٦^٠أش وإي لأأءثوئهُ، ثأا ثني:_، ءذ نتع -ََُةوي:شة، 
[١١٠َِ ؛

عمر

حثيحديث، 

اإعثأرا<راُ.الأيام هده من افه إل أحث، فيهن الصائ النمل آيام 
قالصيام من أفضل الحجة ذى من النفر ق الصيام يكون أثلا مل؛ فان 

الحرم؟
الصيامأفصل ق صرح حديثا وود دام ما لكن هذا، مول، رثإ فالحواب،! 

لمظلأنه أفصل؛ محرم j( لكنه الحجة ذي من النفر ق فاصلا كان ؤإن الصيام يكون 
صريح•

يصمه،لم الّبي. أن ثبت لأنه صيامه؛ يثن لا للحاج عزفه يوم يهال،؛ [ ١ ] 
ؤيروى[، ٢١]الأحزاب: ه ثثتت أسوة آلؤ ثملؤ ؤ، قؤم ق؛ئجا0 ؤ تعالى؛ اممه قال، وقد 
حديثمن (، ٩٦٩)رقم التشريق، أيام ق العمل فضل باب العيدين، كتاب البخاري• أحرجه )١، 

اين'ماستهص



٥٨٧اميام)بمبصاصع( ةت1د،

صامهكاتيإ لها— م —ؤإل شوال من ست وأثعه ومماذ، نهر صام ومن 
لأبنهومصاق ثهر صام ارس ه؛ اض رئول قال قال! ابوايوب روى لء1 الدهر؛ 
مl٠للمارواْ الدهناا صام هتكاتما نوال س بيت 

عليتقوى أن ذلك ص والحآكة ٠، بمفهر عزفه يوم صوم عن ش أنه الني. عن 
الصائميكون ما وأشد النهار، آخر ق كان ما عزفه يوم دعاء أقمل لأن والدكر؛ الدعاء 
يومال2ئيام عن ينهى فلهذا الخز؛ وشدة النهار طول مع سي،ا ولا الئهار آخر ل كسلا 
بعزفه.عزفه 

وأثاسقال;إن

ؤإنعايصومه، أحدا يأمر ولم يصومه، لا أنه هيأئثهؤقاةمُ الئي هذي هذا لهم' فبمال 
التخصيص.يا..حاله العام أن اينلوم وس العموم، نبيل عل فيه رغب 

بالعورواية يواز، يا رواية روايتان• فيه المضاء قبل الممل أن لنا سبق [ ١ ت 
ثصح؛لا وقبله المضاء بعد كون أن بد فلا شوال س المن، صيام وأما اللم_،، وهو 
أبته«رآا.ا-قديث،ث»م لأن 

Kء أ* 

رنمبعرفة، عرفة يوم صرم 3، باب الصوم، كتاب وأبوداويت '٣(، ٤ أحد)أ/ الإمام أحرجه ا ر١ 
أبيرحديث س (،  ١٧٣٢)رقم عرفة، يوم صيام باب الصيام، كتاب ماحهت وابن (، ٢٤٤٠)

هريرة
من(، ١١ ٦٢)رقم شهر، كل من أيام ثلاثة صيام اسحتاب باب الصيام، كتاب مسالمت أحرجه )٢( 

خ.بمتن.ثتادة أي حديث 
رنملرمضان، إتباعا شوال من أيام ستة صوم استحباب باب الصيام، كتاب ملم؛ أحرجه )٣( 

•ئ.قن أيوب أف حديث من (، ١١٦٤)



^قضاهاهمهمصالإئمأح4دبجينل ٥٨٨

محل

تممت،! Jliهتيز0 ابو روى ثإ بالصتام؛ ا-لآمعة يوم إة-راد ويكرم 
يوماأو دله يوما إلا الخئعة يوم أحد يصومن ءرلأ يقوو(ث س ممب ال  Iاممه وو رم 

قزم.بمدة(( 

ر)لأمحوةواتيهمحُئاو:تكزثإفيادُ:ن، 
صحح.حنن حديث وهدا ؛sJ؛(( ipامحرض فيإ إلا الثنت يوم 

٥^^٥.م لخديث تكره؛ صامهتامعالم قإف 
زاقق1غيها.مذممها، فته و الغفاراليام؛ إن\ئً 1ص 

:^١lJ^؟ ^بمأنمحهقلله:صبمضام 
^^^^ُمحةائلامحظ4ُ.

عذروي ومحي برمصال، يذمحهه فته ة الصوم؛ رجب، ويمْإهماد 
يمنيِفيالطعام. يضعوهاي حش الناس أكفئ يصرب عمر رأيت ت قال حزمه 
وأهطزوا.منه صوموا I يقول م تعفلمه، ا-ثاهيه كاثت هوشهر إء ث ويقول • رجب 
ا.ؤأهطئوا،(ل منه راصوموا فيه: يمل ؛ Uj^١؛، منصورأولا بن نعيد وروى 

يومولا: ٍئزئها، ثكزْ ام الأ،م س اولف فيه ذكر القفل هدا [ ١ ] 
يوملكزنه ا-إئْعة يوم إفراد آحر قيد يزاد وأيقا إقرائه، يعيي• صومه، يكره ا-إئمحة 

لأنهأش؛ اتزمفلا هدا لأ:مغإلأو لأنه ا-بمة،أثالوأفزدثزمابمُة؛ 
قوللدلك ويدل اليوم، ا هن• ل إلا له هرخ لا لأنه ولكن الحمعة، يوم لأنه ا-لإئعة؛ يوم 



٥٨٩املؤخ( سوم  ubالسام)مماب 

بمام،اولاثلتها بصيام الخئعة يوم رالأمحصوا وطم: آله وعل عليه اض صل النمل 
ئلمءأء.أ>جه 

يومايصوم أو إلا الحئعة يوم أحدثم يصومن ررلا الئل قول ائألة ودليل 
أكدف\لثواوو( التحردم؟ عل الثهي يحمل لا لماذا ت سال وحينئذ '، اار JنiJ٥يوما أو مله 

عفيهألألأةؤئمالثّول لأن مول; حرام؟ إنه ثقول! لا فلماذا يصومن((، ررلأ ^٠؛ ١١
حلالاصار ما حراما صومه كان ولو يعده، يوم أو قبله يوم إليه صم إذا صومه أباح 

أويعده.قبله آحر يوم إليه صم ولو صومه تحوز لا فإنه مثلا الحيي يوم كصوم يالصم 

فاصليوم أنه مع ا.بمعة ثزم صزم عن النهي من الحكمة هي ما قائل: قال فان 
فيهالناس ؤلثفئغ صومه؛ عن بي الأسبؤع عيد لهونه قلنا! الأمحبؤع؟ عيد فهو 

إقرائه.عن مل فيه يتفثءوا أن أجل فمن خاصة، عبادات له الحمعة يوم لأن للعبادة؛ 
قال!أنه الئي عن روي لما بالصوم؛ ١^!^، يوم إفراد يكره وكدك 

تكزهؤإنا حض، حديث وهدا عوكلم«رآ؛ اهرض فيا إلا الضج ين؛ نقونوا لألأ 

حديثمن (، ١١٤٤)رقم منفردا، الحمعة يوم صيام كراهة باب الصيام، كتاب مسالم؛ أحرجه )١( 
هريرةأيٍا 

كتابلم؛ وم(، ١٩٨٥)رقم الحمعة، يوم صوم باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
;نحهبمئ.هريرة أيٍر حاويث، من (، ١١٤٤)رقم منفردا، الخمعة يوم صيام كراهة باب الصيام، 

السبت،يوم يغص أن النهي باب الصوم، كتاب داود؛ وأبو (، ٣٦٨/٦)أخمد الإمام أحرجه )٣( 
رقمبتا، اليوم صوم كراهية ق جاء ما باب الصوم، كتاب والارمديث ٢(،  ٤٢١)رقم بصوم، 

حديثامن (،  ١١/٢٦)رقم الست،، يوم صيام ل جاء ما باب الصيام، كتاب ماجه؛ وابن ٤^١(، )٤ 
ة.بممح•بر ين اف عبد أحت، المح،اء 



اسقاضاه1نينيههاسممأصبجص ٥٩٠

ملهيوما يصومو١ أل ارإلأ ا-إءمعةت يوم صوم ق محال الني لأن إفرادْ؛ 
فقالالخمعة يوم صائمة وهي ا،لؤمنين أمهات إحدى عل لحل ولأنه ثندْاا؛ يوما أو 

رلهأهطرى«راا،قال: لا. قالت: رركومينئ.ا؟« قال:لا. قالت: ا)أمحيم؟« لها:
منسولا بمكروه ليس ا-إقمعة يوم إليه ضأ إذا الثنت يوم صوم أن عل ذلك فدل 
محه.

■ثديثمنسوخ؛ إنه العلمإء: بعمى قال الولف إليه أشار الذي الحديث وهذا 
فلاالصحح ا-لخديق لمخالفته شاذ إنه وقيل: هقفهقؤتآ. المؤمنين أم وحديث هريرة أي 

ذهبما والصحيح إقرائه، ق أي: الثيت،، يوم صوم ق العلمإء احتلم، ولهذا يعثمد؛ 
ا-إءمعه.يوم إل حمعه يكره ولا إفرادْ يكرم وهوأنه وسهل قول لأنه المولما؛ إليه 

ؤيكزههريرة، أب لحديث، يهقره؛ لم صامهإ إن المولفج قال أيصا وكذللث، 
أعياديفند أن فثكزه بأهلها، والتثق، ثعفليمها، من فيه لما بالصيام؛ الخمار أعياد إفراد 

لشارىعيد الأحد يوم لأن الأحد؛ يوم إفراد يكرم ذللئ، عل وبناء بصوم، الخمار 
اتوم.هن.ا بتعفليم به التثثه من ثوعا فيه لأن إفراده؛ فيكرم هوحمعتهم، 

الإسلاميةالشريعة ق الأعياد ايام لأن صمومه؛ يس قال: بعصهم أن والعجين، 
أنينبغي ولكن بصومها، مامورا العكس عل القمار أعياد فتكون صومها عن منهي 
بالصوموالناس الكمار يفتن أن صومها إفراد من أي: ذللث،، من حيف، إن يمال: 

جويريةحديث من (، ١  ٩٨٦)رقم الخممة، يوم صوم باب الصوم، كتاب البخاري• حرجه أ ا
لآ.بمها.الحارث 



 lu؛؛s ٥٩١التطئ( صوم باب ر اميام

الناسكان ؤإن ومتوجهة، حدا قوية الكراهة فهنا معظم. يوم لأنه صيم؛ إله ويقولون• 
مدامثم ولا الأحن.، هويوم الضاوى يد أن ئعرف لا ئل من كنا كإ شيئا يعتمون لا 

عنيدرون لا قوم ق مفقودة والعلة عنه، النهئ يرد لم الأيام من يوم لأنه بأس؛ فلا 
أعيادا0كفار.

يعغليمها،ص وعا ذلك ق لأن بمومها؛ أن للكمارثكزه الثنة رأس أعياد ائو 
إفرادها.^^٥ 

يصومأن قل لأنه وجه؛ له لكان بتحريمه. ولوقيل قالت ولو الدهر، صوم ويكره 
الدهريصوم أن يكره أنه المدهب لكن افه، ثرايع س سيئا ويضح إلا كثه الدهر أحن. 
يوممثل! حرام صومها فإن صومها، تحرم التي الأيام منه بقى هذا أن ومعلوم كله، 

اشريق•وأيام اليدين 
ا؛امحلإت.،اُ صام ثن ررلأصام ه•' الني لقول الكراهة؛ أحواله أقل أن والصحح 

منأهصل اءلأ قاوت الصيام ق يزيده أن طلب لثا الحاصن بن عمرو بن اممه عبد ولأن 
يوم•وفطر يوم وهوصوم دلكااُأآ' 

يائهله ليس الحرم الأربعة الأشهر كاحي• رختا لأن بالصوممحره؛ رجب ؤإفراد 

كتابومسلم: (، ١٩٧٧)رقم الصوم، ق الأهل حق باب الصوم، مماب البخاري؛ أحرجه ر١( 
عمروبن الله عبد حديث من (، ١ ١ ٥ رقم)٩ به، تضرر لمن الدهر صوم عن الهي باب الصيام، 

قئثبمتحا•
بابالصيام، كتاب لم؛ وم(، ١  ٩٧٦رقم)الدهر، صوم باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

•( ١٨١تضرر؛ه،رقم)؟هاا/الدهرلن صوم عن الهي، 



صضاه1همنيصالإئءأسبجحت؛ل ٥٩٢

فيهمحزم منها واحد لأنه الخرم؛ كالأشهر لكنه غثرها، ولا صلاه، ولا صوم، لا خاصة؛ 
علالخرم الأشهر ق فهوحرام للقمار القتال هوابتداء فيها محرم والدي فيها، تجرم ما 

الكمارهجوم خيف أو بأس فلا سابق لقتال امتدادا كان إذا لكن الراجح، القول 
الخزمالأشهر ق القتال حرم سبمامحلآئاق اممه فإن تسب، يدون أما ثيدأْ، أن بأس فلا 

فيه.القتال محرما صار ولهدا العمرة؛ فيه ؤيزدون رحبا، يعظمون الحاهلية ق وكانوا 

الناسس فإن اللم.ين؛ ق الخاهلية س نحثفات؛ من الأتم، مع الأف ويوجد 
الممجدويزور المدينة إل يدهب ومن فته، ويشر يدهب ومن رحبا، يعظم من الأل 

آخره.إل الشهر أول س ت يعني اوجبية؛ يسموما النوى 
ولكنحا، محمملمون المعراج ليلة أما عنا.هم فالمشهور وعشرين تّع ليلة أما 

ولوثنتاتجراج، ليلة رجب ٌّءرّ ٌن وعثرين مّع ليلة أن يثبت لم بصحيح ليس هدا 
سعليلة مرين، ولهدا وقته؛ ق انتهى افه لرسول محفل فيها لكان المعراج ليلة أما 

النموليقم ولم سنه عئره ثلايث، مريبا مرت بعدها، سنه كم رجس، س وعشرين 
)يقئوظ.المحايه ذللث، أقام ولا احتفالا، ها له 

منوعشرين تع ليلة به عرج عفيمحأكلأْلآئم الرسول، أن يصح لا قلته وكإ 
هوالأول، ربيعا لأن الأول؛ ربع ي به عرج أنه أعلم~ ""واش الظاهر وأن رج—،، 

كانإنإ الصلاة ومرض الصلاة، فيه فرصت، الدي هو ولأنه فيه؛ الوحي ايثدأ الدي 
الأول.هوربيع يكون ما فاقرب، المعراج، ليلة 

متقفيإ لأنه صرم؛ ق ولا الأول ربيع ي أما يثبت، فلم يداك لبست، المسألة أن عل 
ئْؤهبمته.الخظاب، عمربن زمن ق بالتارج اعتنوا ما وأول يحثتون؛التاريح، لا كانوا 



٥٩٢ا امممع صوم  ubراسيام هتاب 

صض فيه بمك ض  ٣١ح الشك، ءننم:زم ثكنة زمال 
صحوا........................................كان إدا ومصاو أومذ ثنتال مذ 

اشام«راُ؛ل لتصعوها الناس أئ يضرب عمئ رروكان قال 
وقيده، صرب رجب ق صام أحدا رأى فإذا لآ.ةنئ، وقوه حرما كانغ رلايته لأن 

الأيهو أنه معناه الأول عل يضعوها® ررحى وبنيي.' يضعه®، ارحى النتخ! بعض 
اش.دين ق ننحهبمنه قوته من وهذا الطعام، ق ويدحلها الرجل يد قيمتك ناشر 

النهيق سمع اقيس ض وبدأ الواؤع عل داود بصيام قام نن قائل: قال فان 
الثتت؟يوم مثل صيام إفراد عن 

هناككان إذا أما بالصوم، هصه أن عنه المتهئر يليل: قبل ذكرنا نحن فالحواب: 
ستبهناك أوكان أوالحمحة الثنت، يوم ق إلا يمخ لا الإنسان يكون أن مثل سب 

يومإلا الشهر 3، مح، ولم واحد، يوم الشهر من ?ام ثلاثة صيام من عليه مذ كان بأن 
ات،أوابم.

صياموبتن لذكمار العيد أيام صيام عن النهي ين ا-بمع كيف قيل: وإن 
عاشوراآ؟

وقالبصيامه، الناس وأمر عاشوراء، صام اوسول هوأن اجئع فالخواب: 
ؤفيتع النص فيه ثتت، فهدا '٠ بقكم®ر بمونى أحي 'رحن لليهود• 

(.٧٦٣٦رقم)الأوط ل واممراق (، ٣٣٤نمة)٦/ أبي ابن أحرجه )١( 
كتابلم; وم٢(، ٠ ٠ )٤ رقم عاشوراء، بوم صيام باب الصوم، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 

جهبمتمحا.عباس ابن حديث من (، ١١٣٠رقم)عاشوراء، يوم صوم باب الصيام، 



صضاه1شنيسهاسمماسبجضل ٥٩٤

عصىممد الناس فيه يشك الذي اليوم صام ارني • عثاو لهول محرم؛ اله ويشل 
وائصهوصححه، بثحوه، واتيمذي داود آبو رواه المامم أنا 

ءام/

يتقدسررلا :٠ البي يمول واليومح،؛ بالهوآ ومصاف انتمبال وكيلك 
صناماهأتصمه«يصوم رجلاكال إلاأذ؟كوف أو يوم ببيام رْصال أحدثم 

ئممقء.

هدادل ومحي الثديث. قدا بأس محلا عاده كله هدا من واش وما 
عنمحْ بط عذ دوي ومد يومحا• مذ بأم التقدم جواز عل بممهومه الحدث 

تجنما٢واضاثامضظونررإذاكان اتيهأنهداو:
علثميوهدا ا-ائواز، عل الأول محثحمل أ، )حثن(ا حديث وهدا زمصان(( 

اشله؛بمءااأ'.

.راصحح١٠ ءذطوءلةت ننخة ق ؛ا ١ ] 

إلثرجع الأمحضلية، رجه عل أي: الصيام؛ عن فأمسكوا معناه: ف؛اكون ]٢[ 
هوهل قيه يسلئ، وهوالذي السك؛ يوم صيام يكره أصحابنا: قال ٠١هده السائل ثتع 
هوهل يشك بأنه الشاك ليوم التمر ، ٠٠صحواكان إذا رمضال؟ من أم أثعيارأ من 
لأنهصحيح؛ غيث  ٠٠صحواكاق ارإذا فوله: لكن صحيح، ثعبال ص أم مصال رص 
سالليلة أن سك، فيه ليس هدا يروه ولم الهلال الناس وثراءى ا-اثوصاحتا كان إذا 

ثعبال.

ب؛أومفإنممحهناك كان فإذا U؛أوص، محاك كان إذا الشف، ئن،اثك-ون 



٥٩٥ةتاو،اسهامرطبصاصوع( 

ونحنرايتموه، إذا ٠، دصوموا،ا زآيتموه ررإدا قال: ه الجي لأن الناس؛ بموم أن 
قالولهذا أحيايا؛ وصحوا أحياثا غاج يكون ا-اثو أن يعلم ه واومول رْ، لم 

القاسمأبا ض فمد فيه الذيئثك اوم صام يامر:»_ بن ءؤ 

وهوئرفؤيغياسر بن مار بأثر واستدل محزم، أنه تحتمل قمحذآثث الزلف وقول 
عليهبمرم فإنه احتياطا، صامه من عل محمول ولكنه الحدقن، هواصطلاح كعا •حكتا، 

فمي•الرؤية نل صامه فإذا رأيناه، إذا بالصنم أمر إو،ا اومول لأن اممه؛ حدود لتعدي 
مسالة.هذه ' التثطعولاار ، 2iJL»؛>،ه'قو.ووًؤ: النئر قال وقد الإه، دين ق تطع 

)رلاظدسأمالم،ه: لقول واومن؛ ياوم اسمالرمحاف وكذك 
أيماهلءا ٠، مأثقئهاار صثاما يصوم رجلا'كاق أذتكول إلا أويوم؛ن يوم بصوم رمصاو 

واصعا،كله رأى ومن رمضان؟ نهر أو رمضان يقال: هل باب الصوم، كتاب الخاري: أحرحه )١( 
١٩٠رنم) تعالاش وأن وصغر0 الهلال بكر اعتار لا أنه بيان باب الصيام، كتاب ومسالم: (، ٠
عمرابن حدث من (، ١٠٨٠رنم)فليكملثلاثون، غم فإن ذؤوو1 أميم 

رأيتموهؤإذا فصوموا، الهلال رأيتم ،إذا هت: الني نول باب الصوم، كتاب البخاري: عك )٢( 
(،٢٣٣٤رقم)الثلث،، يوم صوم كراهية باب الصوم، كتاب أبوداود: ووصله (، ٢٧/ yyفأفطروا، 

والنسائي:(، ٦٨٦)رقم الثلث،، يوم صوم كراهية ق جاء ما باب الصوم، كتاب والترمانءي: 
جاءما باب الصيام، كتاب ماجه: وابن ٢(،  ١٨٨)رقم الثلث،، يوم صيام باب الصيام، كتاب 

(.١٦٤٥رقم)الثالث،، يوم يام صق 
عودمبن اش عبل- حدينح من (، ٢٦٧رقم)٠ التطعون، هللت، باب العالم، كتاب مسالم: أحرجه )٣( 

ئنحقيفيظ.
رقم)أابما(،ولايومض، يوم بصوم رمقان لايتقدم باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 

حديثمن (، ١ ٠ رنم)٢٨ يومان، ولا يوم بصوم رمضان تقدموا لا باب الصيام، كتاب ومسالم: 
رْ.بمنن.أف،زيرة 



سقضاه1شنيصاسمماستيضل ٥٩٦

هناوررأو،( يومان أو يوم رمقاف عن بش فإذا من وقيل! المكروهات، من 
قبلأنه محتمل والعشرون الثامن فاليوم للشك، أما ؛_JJ ،،Uأو للتتويع ثكون أن إما 

تسعة؟كون أن محل وعشرين ثانية من ام ابتداء ف؟كون أويومق، سوم رنفاذ 
يكونأن نحتمل صوما صام قد الرجل هذا فكون رمضاف، من الليلة وأن وعشرين، 

المتنطعين.عداد ق مدحل لرمضال، احتياطا 

ثعباف،، متصفمن الصيام عن الئهي 3، اكامحخ الحدث المؤJمC كر ذم 
الهيالأول بأن أويومغا يوم بصوم رمضاف يقدم عن النهي لحديث و؛ين بينه وجع 

ؤإنالأفصلية، وجه عل يصم لا يحني! ]لاتحلجة,( سعبال متتصف، من الصيام عن 
عليلتج.شيء فلا صمت 

يعصوذهب الكراهة، فعل أويومين يوم بصوم رمضاو ئقدم عن الهئ وأما 
رمضافعل يبقى أن ؤإل سعبال ، متتصفبحي. الصوم وأن التحريم، عل أنه إل العلماء 

ثعبالمنتصف من الصوم عن الثهي، لحديث لأل الكراهة؛ نبيل عل يومان أو يوم 
مومواءاهلا ثعبان اسصف، ررإدا النهى! بصبنة ورد 

بيومرمضال مدم عن الثهي وهوأن لل٠ؤلف—، الأول، الحنع جعان الأل فعندن؛ 
ثعباف، منتصفمن عن اك Jالإموالأمر للمكراهة أويومين 

الصومعن والنهي للتحريم، أويومن بتوم رمضال قل الصوم عن الهل أن القاف: 

رقميرمقان[، شعبان يصل ]فيمن ذلك كراهية ل باب الصوم، كتاب داولت أبو أخرجه )١( 
شعبانمن الباقي النصف ق الصوم كراهية ق حاء ما باب الصوم، أبواب وااارمذيت (، ٢٣٣٧)

ده.ةته.هريرة أي حديث من (، ٧٣٨)رقم رمضان، لخال 



٥٩٧املؤخ( صوم  uLjر اميام مماب 

للكراهة.هذا أويومان يوم رمقال وب؛ن بينه يكون أن إل شعبال منتصف من 
شاذ،ثعباذ متتصف، بعد الصوم عن الهي حديغ أن الثالث،؛ والقول، 

أنهشاذا كونه وعلة الأنل، عل ؤقمى ئياخا، اض ؟كون هدا فعل عليه، عذل فلا 
رمصارامدموا رالا قال؛ الثر|مول( أن هريرة \لي حديث، الصححن ■لخديث، محالف، 
ثلاثةأقوال فهده به، باس لا ذللث، س بأكثر ميمه أن فمفهومه أويوم؛ن'ا، يوم يصوم 

ايألة.ذه هق 

منالفعل هذا إن ت مول أن النموص ق عندنا يرد ما كثيرا قاتل؛ قال فإن 
هوحقه ق تعد ألا أس—، إذا عليها، يثاب، فعله إن أنه مع ْسشصتا، لا جائز العبادة 

_؟أما 

وجودبعد الصلاة يعيد كالذي فعلها، س أول الثنة اتباع يقال؛ لا، فالخوابر! 
لهصار الذي من أفصل فهو الثنة، أصاب، الأول مول؛ بالثمم، صلاها وقد الماء، 

امح>تأن•
يقويهل عليلا. إلا شعبال يصوم كان ه اوسول أن عائشه حدين، قيل؛ ؤإن 

الإباحةعري من شعباف منتصم، بعد الصيام أمر ويرع هزيرة، أبئر حديث، ، معيق
إلالأسغاب،؟

الصياميبتدئ أن ؛،نر ^٥١ هناك إن يقال؛ وربإ لذللثإ، به يسثلل، ربإ فالخوابج؛ 
الصوم.j، فهواستمرار أوله من ايثلأ0 فإذا أوله، من يثدأْ أوأن شعباف ، نتصفمس 

K H *



اصضاميهمصالإئمأسبجضل ٥٩٨

محل

محزئاْولم صاممحاممدعمى محإف أوتهم، مزض عن المحدين صوم ومحرم 
ثنعمر لإ المحد شهدت ظ•' أرهر اثن مول عبيد ابر روى و ئرصن؛ عن 

مذهزئز يوم صتامه،، عذ اطه. رتوو نش يومالت ررهدان مماوت ا-ئانما 
ئدا".نممق بنمحئئي« ف الآمحثًأئوذ ثامحم ْنا؛ئلم، 

الغطرعيد العياوان1 فمنها! الثثة، ايام من صومه محرم ما بيان ل المحل هذا ا ١ ت 
صومها•عن ش ه النذ لأن الأصحى؛ وعيد 

عاما،»فانيعني: يهم؛، أوعن هزصن عن العيدين صوم راتحرم لآءهآندق: وقوله 
نحزداه«.ولم عمى صامهإ 

المريقة؛عن نحزيانه لا كونه وأما النهل، ارثكب لأنه فظاهر؛ عاصيأ كونه أما 
عملوهذا مردود، أي: ٠؛ 3هوردااُ أئئو\ عش عملاثس عمل رامن و:. الص ٌإملا 
ورسوله.الله مي عليه بل ورسوله، الله أمر عليه ليس عملا 

يومصيام عن يتى أنه ه الني عن روى أنه يمح، محهبمئ عمر أثر ذكر يم 
صياموصل لو لأنه نجمتا؛ لا وما صومه نجب ما ب؛ن بيتا حاجرا ليكون ؛ الفعئر 

رمضافثقدم عن الهي، ينبه وهو بعده، مما الشهر يتئ لم العيد يوم بصيام رمما0 
أويومغا•يوم بصوم 

(،١٧١٨رنم)الأمور، محيثامحت، ورد الباطلة، الأحكام نقص يامح-، الأنصبة، محامحبح الم: مأحرجه )١( 
ةءؤنةبم؛4ا■عائشة حديث، من 

الصيام،كتاب، ت لم وم(، ١٩٩٠رنم)الفهلر، يوم صوم ياب، الصوم، كتاب، البخاري; أحرجه )٢( 
تمح.بمثئ.عمر حديثا من (، ١  ١٣٧رنم)الأضحى، ويوم الفهلر يوم صوم عن الهي محابؤ 



٥٩٩التطؤع( و1واسوم اسيإم) كتإب 

ئهلأئو:قالزضواهه:
٣٣^^١^^١^اقريق5امصمح ررمحام 

الأم،هذا لفامحت، الإسمان ولوصام النئالث، من فيه يومثأكل بأنه فعلله الثاق أما 
دلالأكل أجل من الصوم حرم إذا لأنه الأصحثة؛ من الأكل وجوب عل يدل مما وهذا 
الذيناولئالث، أن Jمف وبه العلم، أهل من الكنثر ذهب، ؤإليه واجب، الأكل أن ذلك 

يقيموالم لأمم حطأ؛ عل أمم العالم من مكان أي ق للأصحثة الدراهم يرسلون 
كلها؛الإسلامية البلاد ق ثكون أن إل ارع الث«سوف التي العفليمة الثعثرة هل0 

تمكل أرهم ثبا لفحى الدراهم هذه يرملون الذين ولأن 
كثثرةدراهم اجثمت إذا يم يمي؟ لا أو يمي وهل يبحها؟ يتول الذي فمن 

الزحمةمن ثكون قد الديح؛ ايام ق بت أصحثته بأن يشهد أن يستطع الذي فنن 
العفليمة!الكبرة تللث، ثكثر لم أنبا لوقرض يم الدبح؟ أيام بحد إلا يذبح لا والكثرة 

إليها؟أرمل ما كل يستوعب حتى الكان ذللث، ق المواثي توحد أن يضمن الذي فنن 
أننظر له والثلع يعمل، وبدون ثأمل بدون عاطفة عندهم ثكون الناس يعص لكن 

عغيثل.اممه لثعائر إظهارا التيويتج ق الأصاحئر يكون 
أضايام كون أن النرعل وصعها أن _ ءثوآكلأْؤقلأم الني كأف يمي،• ناء 

موصوعفهذا ^?؛3،، اض ذكر عل اذ الإنيقوي والثزب والأكل ف، وذكر ومرب 
الأضحى.عيد بعد ص ايام ثلاثة وهي التشريق، ايام 

الشنس،ق اللحم وضع بمعى هنا والتشريق ثشريق، ايام فيه فليس رمضان أما 
أجلس الثمى ق ينشرونه ثم الملح، عليه ؤيفعون اللحم يشرحون محبي فيإ وكانوا 

اللحم،من عندهم ما حك، أكثر أو أوأقل التنة كل عندهم فيدحرونه ييبس أن 



أء«دبذحنبلالإمام الئ1يافيمته على السق 

رواقازتبمرض صيامها زو 

الخدت.قدا محزم؛ إخدامحا: 
محنغ،ئأيظلأ:<ميضفىم

اقعةصوم عل وقسنا البحاري• رواة الهدي*؛ بجد لم لمذ إلا بممى أف التئريق 
معناهااُ.لأئثِفي قرض؛ كل صوم 

ييبسحتى الئس فروق من مأحوذ اشس ق اللحم وصع هو التحريق أن المهم 
ادخاره.وتمكن 

والأكر،والئزب للأكل ثزئا نصعت لأب ًنزمها؛ تحوز لا الأ،؛ فهزم 
ءؤ،قل•اش ذكر عن البدن ومميل والسرب، الأكل هدا من يمثع والصوم 

يتح1لهاكي الآكمارة هده يوحر أن وثعثد كمارة صيام علميه رجل هائل• قال فإن 
صحح؟التصؤف هدا فهل الثيء، بعص يريح حتى التحريق وايام الأصحى عيد 

التتاع،وهو واحب، إسقاؤل عل التحتل باب من فهدا هذا، تحوز لا ءالخوابت 
والأر،سشافيلزمه أن التحريق ايام أو العيد يوم أفطر إذا وينتغي ذلك، له تحل ولا 

يفده.بنقيض له معامله 

تحام؟هل وخميس كاثى نمام عاده واهمت، إن التحريق ايام قيل: وإن 
القارزين.أو التشن من الهدي تحد لم من إلا ابدا يصوم لا لا، فالحواب: 

 ١[ t مريضة؟عن نصام أن تحوز وهل يطوعا، صومها تحوز لا التحريق ايام إذل
فهلالمريقة ق صومهإ بجواز ملتا إذا المولأن وهل.ان العلم، لأهل نولان لك، ذق 



هاوااس_يإمربابصوماىوع(

أحزمق الهدي محي لم فثن محاصة أو رمضاف، وساء مثلا كالندر ض 'ؤلكل محوز 
الهدي؟بحد ولم أوقران بمتعة 

قثرحص لم أنه عل ن.بممحثدو ا وعاسأر عمن ابن حديث محالحواب: 
فيهاوبع التي بالصورة عنتص التخصٍص أن ومعلوم الهدي، محي لم ان إلا صومها 

الرخيصهدا حاء ثم التشريق. ايام صيام شحريم ورد النص إن ملنات ؤإذا التخصيص، 
عانشئقاك كإ الهدي بحد لم من صيام وهي التحميص فيها التي بالصورة فيختص 

صاممحي لم فان شوي، فعليه قارئا •خ أو متمتعا حج رجل ذلك! مثال عمن، وابن 
رج.إذا وسحه اهج ق أيام ثلاثة 

هديا١٠نجد لم من غير ق فيها المزض صيام مجوز ررإنه رِءهآدئه1 المؤلف قول وأما 
قتحال الله حنثه المتعة دم عن الصيام لأن وذلك يتم؛ لم والقياس صحح، غير فهدا 

مومهأن يمكن المزض من سواه ما إن إل المزض، من سواه فيا مغمود وهدا الحج، 
[،١ لاوقرة:أ-أ' 4 م ثكي ؤش؛ام ت٠دالث اف مال الثلاثة الأنام لكن وفت،، ي أل 

اج-أيام من التثريمح، وأيام 

آحرثزط وأيمحا الهدي، بحد لم لمن إلا التحريق أيام صوم بحرم أنه فالصواب؛ 
انالأنفلوأن الثبمة، صيام ق وليس اج، ل التي الثلاثة صيام 3، الهدي بحد لم لمن 

3،شنع يم عزفه، يوم مبل يعني؛ الطلؤع، قبل أيام الثلاثة صام الهدي بحد لم الدي 
مدينبدس لا أنه يعلم ثم فمن ولايصح، محرم، فصومه التحريق ايام 3، السبعة صوم 

١(. ٩٩٧رنم)التثريق، أيام صيام باب الصوم، كتاب البخاري؛ أخرجه )١( 
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فضد

عانه.مماء ولا منة، احروج يلة ثطؤع صيام ق يحل وس 
جالدهن،؛ زالأزو ك1لإ. ُالثئوع ع؛اد0 لأنه المصائ؛ عثه وعنه: 

■حمأيت،ومد ووو، أو لنا l__^، ،، ٥١رئول يا منت: مالئا: عائشة ووت 
،:Jliلم مأكل، به، محئته ارهاتيه؛،, ،: Jliحيس. هلت،: ءو؟ا، ارما داJ: ثسا. لكر 

لاينزمهكال لن!قة صوم كل و\ر؛ مسلم• ^١٥ صاحا١١ أصحت، ررمدمحت، 
ا.مذ ^lj رمصال مذ لواعتمده كنا محاؤْ، يلزمه لم منه حؤج نإف إقامة، 

يكونأن الئاق والسرمحل وااقارنين، التمتمن من هديا نجد لم لمن صومها يكون أن 
امفيالإ.الثلاثة 

منيثير؟ إلا تجوز لا أو ئذر بلا مطر أن له فهل ملؤع صوم ل نتع من ا ١ ت 
قال:-مال اش لأن واشرة؛ الخح عل ماتا ندر إلا تجوز لا إنه قال: نن الناياء 
عزوةل كان لأنه الحج؛ ئزص تزل أن مل الأمل وهدا ه نأمحأ نلج ؤمحأ 
العاشرة،أو التاسعة ق كان إد،ا الحج ووحوبج الهجرة، من السائمة الثنة ق الحدية 

مدر.إلا منها الحروج تجوز لا فإنه مها شئ تْلؤعا ولو حمادة كل قال: من العناء فمن 
لغرضإلا لكنيكنْ عدر، بلا اشق صوم من ازوج نجوز أنه والصوان،: 

فسهولأن ]محماو:مآمآ[؛ محأمإ ه قال: تعال افن لأن يكرم؛ ويلنا: صحح، 
اقلمن حتى تجثج أن للإنسان ثنتغي فلا إتمامها، من وهروبا العبادة إتمام عن عزوئا 

صحح•ولغرض قرعن لب إلا 



اصيئ( ۶٣باب اسيام) كتاب 

نمهبملي أن ؤيريد للطيام مئتهتا لكن ه الني فلعل عاينه حديث وأما 
مزعيا.صياما أي• ٠؛ صاحا١٠ر أصبحت كنت، قال! ولهدا حفلها؛ 

صحيح.إنه ئلنا! فإن صحيح؟ والغمرة ا-لإ عل القياس هل لنظر ولكن 
قوله؛معنى بأن الخدين، عن وأجاب، يمه، أن دْلوع ي نتع ض عل نجب وقلنا! 

معللهاالإمساك بنعش اللغوي والصوم لغويا، صوما أي! صاحا،١؛ أصحت، قلمي ١١
ذللثج.سئم لا أسا الخوابج! عبادة، أوغجر عبادة لكن مواء 

قالجهاد يشبهان لأما الممل ق الإممام بلزوم احتص مما فإما والنمرة الحج أما 
وتدلالإتمام، يلرم عنه العدول له مجوز فلا فيه قنع إذا اف نبيل ق والجهاد اممه، نبيل 
إزألمدلإثلتوأيأ؛يتؤ! وثُ سجيلأش ؤ، ؤؤنؤنقو\' قوله! بعل الأيه هده ذكر تعال اممه أن لهدا 

إلإثارة وهدا ١[، -٦٩ ١  ٩٥لاوةرْتمموه ؤآلمن؛ للج ثأيتؤأ يجنهآدنس؛ن ولم«وأإلأق 
;نحهبمهعائثه حديث، ؤيرشحه ذللث، ؤيويد اف، نبيل ل الجهاد من والعمرة الحج أن 

الحجفيه؛ قتاو لأ جهاد ررعلئهن قال! حهاد؟ الثاء عل هل اف، رسول يا قالت،! 
والعمرة.الحج عل العبادات، بقثة قياس يمح فلا هذا وعل ٠، والنمزة،ار 

القاعدة، وحلافالأصل ؤ حلأفاللغوي ائعش عل حمله فنقول! الخد.يث، وأما 
قحاء ف،ا التكلم؛ يقصده ما عل تحمل الحقيقة أن وهي الأصولئون؛ عليها امق اش 

(،١١٥٤)رقم الزوال، نل النهار من بنية ، ٧٠٧١صوم جواز باب، الصيام، كتاب لم! مأحرح،< ( ١ر 
^^^٥^١.عائشة ديحج حس 

رمماء، التجهاد الحج باب النايث،، كتاب ماحهت وابن (، ١٦٥)أ/أحمد الإمام أحرجه )٢( 
(٢٩٠١.)



اسقضاه1نينيصاسممأسبجص

حويريهص روي تإ منتحب؛ منة يالفتلئ مكنوها، الص_وم كاو 
ررأصمت،ممال1 صائمة وهئ ا-بمئعة يؤ؛ عثها يحل اضر. أل الحارث نت، 

داو(1لا. للتات عنا؟،ا ثصومي أن مال1 لا. داJتات أش؟،( 
١^١؛.

الحجإلا كام، زمرمحا الئلأة من اشنئثات٠ زتاي 
نس.

يمطعها.محلا أمد  ٥١٨٠٥١١أل وعنه; 

وعليهالأصل، هو وهدا د، ولا الئزعية الحقيقة عل تحتل الألفاظ من الشارع يان 
شرعيا.صياما أي! صاج((؛ ااأصنح.ت، الؤم-ولا.ت قول، يكون 

ربهعن ه الني يرويه فيإ قهنئ هريرة أي حديث مائل؛ قال فإن 
الإخلاص.موامحقة أكثر ت يعي ^،١  ٩٠محلنا! ي(ا محإيه الصثام إلا له آدم ١^ عمل ارأل 
أحدايزور لا أو أحد عل يثر لا أنه الأمحصل يعني! ثطوعا الصائم إن ثقول! هل 

صائم؟أنه منكشف طعام إل يدعى لا حش 
يفلهرالتطؤع صائم أن اشنلحة من يكون فقد للئصثحة؛ ينظر فالحواب! 

انمادات،ق والأصل يفلهره، ألا الحد>ة من يكون وقد إحوايه، به ل؛قتاوي صيامه؛ 
دليل.أو مصلحة يوحد لم ما الأصل هلءا أول، إحماءها أن كلها 

غثرهإليه صم إذا السنت، يوم صوم أن عل واصح دليل الحديث، هال،ا ق ]ا ١ ] 
الإحوانبحض لأن السنت،؛ عل وصصستا لكن إفراده، مكروه لأنه به؛ باس لا فإنه 
١^^٠ق إلا مهللئا صزمه تحوز لا قال! العاصرين من 



٦٠٥اصلؤخ( صوم باب ر السام مماب 

ؤإحلأو،إحرام دان الصلاة لأيا ا-إءوزجائ؛ إنحاى ابو إليها رمال، 
بعضهثزك حاز حميعه رك حاز ما لأو الأول،؛ وا1دهب ا-اج، مافنهتا 

بجخمحلا ئامدمحا، لأمحممىِفي ^^1؛ كالفان زاشزة زالخغ كالئدمحة، 
الماي،محلا؛.

ا-قروجله محز لم أوكمانه، مئم،، عتر أويدر كمصاء، واجب، 3، لحو ومذ 
كالمما أكثر يلرمه لم منه حتج قإل محصاركاإكعما، فيه، بدخوله لأيه منه؛ 

^٢؛.

المملؤعمن الخروج ينثغي لا وأنه نواء، وغبرها الصلاة أن الصحيح [ ١ ] 
قشنع وقد عئيجل، ربه عن ينصرف محلا غزض بدون وأما صحيح، لغرض إلا 

طاعته.

لهمخز لم كمارة أو مئا غر وثير رمقاف كثفاء واجعب، ق يحل من ]٢[ 
أصومأن عئ فه يةولا: أن مثل مص ضر ئدر أول، بانم، من والمص، منها، اُقروج 

ثزعت،ومحي واجعِا، هذا لأن منه؛ نحرج أن نجوز لا ثقول• الصوم ن، شنع ثم يوما• 
إتمامه.مالزمالث، فيه 

قذثرع القادم. الاص، يوم أصوم أن ثدر عؤ ممه ث يهول، أن فمثل المص، وأما 
افمين،جهة من وجهين! من واح_، لأنه يقطعه؛ أن له تحل لا هل.ا الاثنين يوم الصوم 

سحبالمن يبى لم لو أيصا وكللاث، بالنير، عليه واجمت، لأنه الثزصية؛ حهة ومن 
الخروج،تحوز فلا للمضاء متعئتة ايام يكون فهنا السابق، رمقاف من عليه ما بمقدار إلا 

أول.باب من فالمفيق الموثع، ن، المقروج مجوز لا كان محإذا 



اسقضاهاهمهمصالإuءأجمإربجص

فضل

م<اشممال:محلأآمضمحتي 
قانزثه وانه القزآل، فيها آنزل انه أحإر لعال اف لأف ومصاف؛ ق ويي لالةدر؛"ا[ 

أ.رمصال أماق عق قتيل شهررمصال، 

لمولفيها؛ يقوم أن اجل من بمحراها المدر'؛ ليله تحرى ®يستحب مولت ا ١ ] 
مدمما له عفز واحتثاثا ]يإيأ المدر وله مام لأمن ومالم: آله وعل عليه افه صل الني 

الاذالناس يعفى يفعله ما وأما بالقيام، العبادات من المدر لنلة فتختص ، دئبه؛؛ من 
يكونبدعة، فهدا فيها، العمرة باداء منها أوبعيدا ماكه من قريبا أو آكه مق 

إنسانأي لأن ؛_، هدم تسن تمضي إذا الثلأمة إل مه أقزبؤ الإنم إل الإنسان 
العبادة.يصمة فهوبيع فته ^؛ ٠٠١١يثنها لم ولت ل يشعها بيادة تعال ف يتعبد 

القيامعل إلا المدر ليلة ق ثيء عل ثئا لم الرسول كان ؤإذا 
منغثرئ كان ولو عليه، يقم إلا اش إل مثحم شيئا لأئته لم:أغ البل. فإن 

ijibjؤوماَكادا ^١^ قال ءثيأئآهؤئ؟أ، اوس—ول لبيته فيها يشنع الصالحة الأعإل 
شك،لا شريفة وهي لشرفها إما المدر ليله سميت، الليله هده إن ثم لمروم؛1ا"[، ه ثنا 
آمر•،كرهيمئد،َةل نثا ؤ تعال؛ اف لقول الثق؛ تللئح ق يكون ما فيها يقدر لأنه ؤإثا 

عباده.ق ستءْاةمحؤن\ك وشؤونه عغتجل افه أمر أمرمن كل ويأيرن^ يفصل • أي ؛ [٤ 

ومسالمت(، ١٩٠١)رنم واحتسابا، إي،انا رمضان صام من ياب، الصوم، كتاب، اJخ١رىت أحرجه ( ١ ) 
عريرةأيى حدث من (، ٧٦)• رنم رمضان، قيام ل الزغب—، باب المسافرين، صلاة كتاب 



ه1وااسيامرطبصاسهع(

المدرليله سميت إما ثقول! أن يمكن فهل الحكمة، عل مبني ه بعي قوله• 
ليلةوتمنت محيرها، وعلو لشزفها المدر ليله سمست Jمولت نعم، حميعا؟ للو 

قهلعا؛رمقاو ق المؤلف محال كإ وهي الثنه، تللث، ق يكون ما فيها يقدر لأنه المدر؛ 
هتنثكت تثم ي، آنزتنه الكريم• القرآن ل تا3قوقاق اممه قول، ذللث، ودليل 

ئأئن رمصثان يجيو وقالت ]القدرت؛[، آلثدره نلت ؤ، آنزكه وثا ومحوله! ]الدحان!ّ؛[، 
ءآ ١ ٨ البقرة!٥ ] ه ن لمنء١ ٢ فه أنزل 

الاستدلالالعاناء يميه وهدا قهلعا، رمقاف ق أما محمؤع من محيوحد 
خذهإ؛ثة!العلمإء قول ويظوذللئ، مركتى، دليلين من يوحد امحم أن ي*ني• الركب؛ 

؛ؤوحمأه>تعال! بقوله استدلالا أشهر ستة وصعه بعد فيها يعيش التي الحمل مدة أقل 
[،١ ٤ عاُينهف، ؛ؤوذمتشله> أحرى• آيؤ وفي، -ا، ١ تالأحقاف؛ه 'ثيماه يثثوف ؤفصنئث. 
بعضإل بعفهإ الأيتين أصمت، فإذا رصاعه، وممام أمه عن انفصاله يعني! وفصاله 
ممرا.يرد وهدا ءامين، ق والفصال أشهر ستة الحمل أقل أن الثتيجة صارت، 

إنهالأئمة! عل الحروج ي قال البل أن أيما ذللث، ومن 
بعصلثاذكرأن سألوه ثم ٠، ااُ برهاو افه مى فيه 'قمرابواحاعئدثم لاتحوزررإلأأذتروا

ررلأثاطزا<<رمتجلالاغمنقال!ممونفيهمماوكلا،ئلوا!محمئم؟ 
رقمسكروما®، أمورا بعدى رامحزون .ث الحم، قول باب المتن،، كتاب، الخاري• أحرجه ، ١١

(،١٧٠)٩ رقم معصية، غير ق الأمراء طاعة وجوب باب الإمارة، كتاب ت لم وم٧(،  ٠٥٦)
رْئفيءتن.المامتؤ بن عبادة -حديث من 

(، ١٨٥رقم)٤ الشرع، محالف، محا الأمراء عل الإنكار وجوب باب الإمارة، كتاب لم: مأخرجه )٢( 
ختهبمها.سلمة أم حديث، من 



سقضاه1ممهعاسمماسبجضل

فينتجالبواح، بالكفر إلا ؤقتالهم متابدتهم محز لم وهو الصلاة، هي ومنابدمم قتالهم 
ثأثل.لذ ثذل1ير وله دليلين، من مركب حكم وهذا بواح، كنر الصلاة ثرك أن هذا من 

إنيقول! من هول صعق، أيصا يت؛يرن وبه رمضاف، ق المدر لتالة أن -يذا ذإنثا 
الكريم،للقرآن معارض لأنه له؛ أصل لا هذا فان ثعبال. من التحف لتلة المدر لنلة 
باطل•فهو المران عارض وما 

جمُهف،الخنر
دلU ادام ي رأى نم ١^، النثر س لإ اكدر، لثلة م;ا رنضاJ من الأُزل 

وطتن،،ماة ق صيحتها ل يجد أنه ورأى رآها. حيذ الأوايتر النفر ق أنبما عل 
علرأوا حس الئن ل المجر ه الني فمحل وعشرين، إحدى لله الثإء فأْاأنت 

الآؤاخر(ااا'،١^ ئز؛ثمثقزفي ةشم:أا كان »_ قال: نم والخلين، اذء أنز كهته 
 Jالأواخر.النفر ل فصانتالآ

النفري كون بل الشهر، من الأول ق كون ولا الأونعل، ق هون ولا 
فمالالأواحر الثع ي أروها المدر؛ ليلة أروا الصحابة من حماعة إن ثم منه، الأواخر 

ءيكاذ منذ ^١:؛؛>؛ ٠١الثع تواطأتِو مد رنيا'كلم ررأرى ه: الي 
 jفمط.الثنه يتنلث، خاص الحديث هذا لكن الآثاحر«رأا، لثغ ا
رنمالأواحر، الع ل القدر ليلة الت،اس باب القدر، ليلة ضل كتاب الخاري• أخرجه  ٢١)

معينّأي حديث من (، ١١رقم)^١٦ القدر، ليلة قفل باب الصيام، كتاب لم: وم٢(، ٠ ١ )٦ 
الأواخرء.العثر ق ٠فالتمرها بلفغلت ؤمحهنبمثئ ١لخاJري 

تلم وم٢(،  ٠١٥)رنم القدر، ليلة الماس باب القدر، ليلة قفل كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 
ةءممنبم؛نحا-عمر ابن حدين، ص (، ١١٦٥رنم)القدر، ليلة ضل باب الصيام، كتاب 



هاباسام)وابصاصع(

هذهكو الشهر، آخر إل وعشرين إحدى ليلة من فهي القنوات عموم ل أما 
منالأواخر النثر بمكف ص المن. أن هدا عل والدليل فيها؛ تت٠مى الليال 

كلفولا الأمة، كلف ما الأواخر السع ق انحصزت ولوكانت، مات، حش رمقاف 
هال،:الأواخر القح ل رأوها التي القك تللئ، ق لكنها العشر، حمح يعكمح أن مسه 

الآؤاخر«.الثغ و ١^- بم، و -نمي: ءي »ثنثان 
سأل،:أن  ١٧ليس أولات ]القدر;"؛[، ثيره أك، مذ آلثديحز تعال؛ وقوله 

لانقلندخل لا وانمادات الأجور ي \ش لأن وذلك م؟ بم، خئتؤ لاذا 
انثه،عند علمه هدا ثهر؟ ألم، من خثرا د،5وما احمحستح ،!اذا سأل: أن لتا محل فلا فيه، 
اوييفيها العمل أن بمعنى العمل، ق هي هل هنا والثنية عنه، النؤال محوز ولا 

حتركل من خر هي مول: قيء؟ أي ل أو والزكة ا،لقز ق أو شهر ف لآي العتل 
سهر.ألمإ ق يكون 

القيام؟محفل قائل:ب،اذا قال فإن 
اض،زموو يا قالوا: ةفيياقلأصمُو ، ٢١ذكزْ بإ يحذ اكيام فالخواب،: 

ووة«را؛،تام ه نم، خو:ضرد، اص تع قام «ةز، قال: قووكا؟أ شكا لن 
حتىالليل آحر ل يأق كان إن الليل آحر ول القل أول ق الإمام مع يمت إذا ضول•' 
الأجر.عل حصنت، فشو ؤ يتصرف

كتابوالزمدي. (،  ١٣٧٥رقم)رمفان، شهر نيام ل باب الصلاة، كتاب داود: أبو حرحه أا 
بابالصلاة، إقامة كتاب ماجه: وابن ٨(، ٠ رقم)٦ رمضان، شهر نيام ل حاء ما باب الصوم، 

معصل من ثواب باب الهو، كتاب والنسائي: (،  ١٣٢٧)رقم رمضان، شهر قيام ق حاء ما 
خ.بمتئ.ذر أبي( حديث، من (،  ١٣٦رقم)٤ يتمر؛،، حتى الإمام 



صاضاهاهمنيصالإئماسبجءن؛و ٦١٠

محتالونفهل بماوبان إمامان فيه المسحد كان إذا فيإ ئقولون ما قائل• قال فإن 
أولق الأول الإمام ®ع الصلاة شهد من أن بنمتى الأحر، عن منفردة صلاته إمام كل 

فقدانصزف حتى الأول أئنك فمذ القل آخر ي اكاف جاء ئم الإمام، وامرق الثل 
ط؟اقو قام فمد انفزف حتى الخان أئنك ونن ط، الخل قام 

واحد،كإمام فهها بالتناومسج المجد هدا ق قاما الإمام؛ن هدين لأن لا؛ الغلاهرت 
أجئ.له محصل فلا ؤإلأ واكاق، الأول مع يقوم أن من بد فلا هدا وعل 

ُدعة،هو واحدة لنالة ق انصiإن القياس إن يقول! من هناك قائل؛ قال فإن 
عليه؟ضيقك؟ فإ ٠ ثه يوليس 

الإماموسديل والخال الأول القيام بتن المصل إن يقولون• الذين فالحواب،؛ 
هإدامش، ارمش قال؛ نيل لثا الئّمول. لأن بالدليل؛ عليهم بد-ءة• بالخاف الأول 
^_،بثيء أمته يقيد ولم ٠، صل٠٠ر ما يأوترث، واحده صل الصخ أحدكم حثي 
يرمحون،ثم أربتا، يصلون نم يرمحون، ثم أربتا، يصلون الصائح السلف وكان 

الدينلأن يبد«ءة؛ ليس أنه فالصحثح عشرة، إحدى عل يقتصر ثمذ تلائا، يصلون ثم 
لوحمعت،الخاس لأن الخاص؛ راحة يقصدون لكن التعبد، يقصدون لا هدا يفعلون 

وملوا.لتعبوا الركعات كل عليهم 

هوانول؛ أن امتهلح لا لكن ثيء، منه ثني ق فهدا ثثادل الأئمة كون وأما 
كتابت لم وم(، ٤٧٢)رنم الجد، ق والخلوص الحلق باب الصلاة، كتاب البخاري! أحرجه ( )١ 

•ة.بمثااا عمر ابن حديث من (، ٧٤)٩ رمم مثنى، مثنى اللمل صلاة باب السافرين، صلاة 



 Lu؛؛S (صوم باب اسيام )٦١١امملئ

كاورامن و:. اممه ونوو لموو الأواخر؛ العفر ثال الؤئرِل وأرجاه 
١^١^^تفل: وو الأواخر® الم ل ث«مها قص 

مس؛^١٠١ ١^ 
ليلهأمتا ه ^ ١١رنول راأح؛ودا وعفرين مع ليله إمتا كمسا! بن أنأ ويال 

صحح،حديث هدا وحففلنا،ا قعددثا مع1غ. لها ليس الشص ثهئلإ صميحتها 
^٠^٢'.»نماغ((فيداأج ^أإومي:

هوفهدا وآحره الليل أول ل ملأ أن عل وسيطا قادرا الإمام دام ما وأقول• يد>عه• 
والأففل.الأحتن 

ليلةيقوم من فهل لاكلرتّا؛ا، موه أف بذ ثر ١'^ ه تعالإ قوله نل؛ محإف 
سواه؟مكان أي ق المدر لنلة ألف مئة من خرا له سكون ا-يرام المحي ق المدر 

مكانكل ق ماعف الصالحة الأعإل إن يقولون: خذيإمئ العلمإء فالحواب! 
ثقولكإ مدو تلة ألف مثه صل كمن صار المدر ليله مآكه ق صل فمن فاصل، وزمان 

أوأفصل.حمعة ألم، مثه صل فهوكمن حمعة صل من لحئعة؛ اق 
عام.الثان والحدث خءث.ة، شه ق أنه ذكر0 الالإل الحديث [ ١ ] 

قال:تحال اش لأن انتهائها؛ الأبعد لأكون النلأمة هذْ قاتل: لوقال لكن ]٢[ 
المعلم؟قوات بعد علامة لما يدكر أن المائل.، فإ ]القاور:ه[، مثلغأكتره حئ 

للقيام،الليلة تلق، ق وفق كان إذا وامتيثارا سرورا يزداد ان الإئأن الفائده مول: 
فانهتم،. لم فيل: ؤإذا سينز، أصمت. فعله: بعد للإنسان قيل إذا أنه شك، ولا 

الحديث،.ق يأق ما منها ذكر احرى علامات، أيصا وفيه بمر، لا 
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ثطلعباودْ، ولا حارم لا تمحه، بلجه ليله ررأي . امح، ض روي ومد 
من)اكد(ااا.لها« قناع لا تقاة، بثها الئنز 

ليلةفمط نحثون الناس فبعص يإ-مانها والعئرين السابع ليلة نحصيص قيل: ؤإن 
والهئرين؟السابع 

يقال!لكن ثطؤع، العشر قيام لأن النفر؛ كل يقوم لا أن للإنسان تحوز ةنمول،! 
إذاالأف العامة س كثثوا لأن وعئرين؟ تيع ليلة عل افتقر من المدر ليلة يدرك هل 

نصفحتى محقر لا ويعدها وقبلها حم، الساجد غصمجثإ وعرين مع ليلة كانت 
غلط!هدا ثقول! وعشرين، نمع ليلة حصروا الدين 

وقوعشرين، تع ق العام هدا يكون فمد المدرثتنمل، ليله أن الصحح أولا! 
وعشرين.ثلاث ق التال العام 

قيريده كان الذي الأجر أويدرك بميب هل يدري لا الرجل هدا أن وثانيا• 
الكتل.س هذا يمع لكن يدركه، لا أو المدر ليلة قيام 

أي!أبلج؛ يقال! الوجه، ضياء هو محروق؛ البلح تمحه١١ رربلجة قوله! ا ]١ 
وئرورا،اطؤئناثا فيها الإئسان تحد تهلة أخا j*^! واضحة؛ والثمحة مفيء، وجهه 

هومعناها.هذا صدر، وانشراح وانبساطا 

نسبئاحارا بعدها وما نبلها ما يكون زمن j، هدا بارئه١١ ولا حاره رالأ قوله! وأما 
حارة،فستكون الص1ما أوق بارئة، فسكون الشتاء ق لوويعن لكن نبيا، أوباردا 

زمنوق وبعدها تبالها، مما اديأ الشتاء زمن ق ثكون بعدها وما قبلها لما بالنسبة لكن 
الشتاءملب ق وهي الربع ونمل ق كائك كون أن أما وبعدها، مبلها مما أبرد الصيف 



٦١٢ةت1وااسيام)طبصاصع( 

هدهأييت ررمد يال! انه اممه رمول عن معيد، آبو وروى 
أبوسعيد:ثاو وطم®. ماء أنجدزصبحهاق ومدرأيتتي اسبتها، م الليله 

ئأبمزتائنجد، مكف1، عريس، عل ١^۴^ وكاف القلمه، تنك قامطزت 
صحمذ والطن اناء أثئ وانفه جبهته وعل عوا انحزق—ا افه. وو رم عبماي 
عل؛هااا.ئممق ونين،ا إخدى 

مرادالوكان إذ وملم؛ آله وعل عاليه اممه صل اش لزمول مرادا ليس هدا أن فأظن 
كانتإذا ئوخد لا الثنه هدْ ق المدر ليلة لكانت باردة كثها العثرة \ذو\في ومت 

ا-ةو.هوحال هدا أن عل بناء ياردة الليال كل 

وصارتالشتاء، ملب ق الشتاء وقت وصار بارئة. ولا حارة لا إما ملوقلنا: 
حائا،الخو كان إذا باضى وكيلك المدر، ليلة توخي لن نماها: باردة كلها الثيال 
زننول أدما، وكون الشتاء زنن ل ملها U بالية أما أعلمء- -واف الض أراد م، 

الحديث،.صح إذا أءنم~ ~واف الظاهر هدا أبرئ، ثكون الصيف 
معكماكان النمول. لأن الأواخر؛ العشر ق أما عل يدل تما أيصا هدا ا ١ ] 

فتلاحىجرج أنه يناما لسبب أنييها؛ لكنه المدر، ليله اوي ثم الأوسط، العئر 
٠.شأئلآهؤئمُ النثي فتييها بيّهإ، أٌر ل ساوعا أي• رجلان؛ 

قيامعل الناس يشل لم بعينها بليلة لوعينها لأنه لهيها؛ أن ا حي هذ*ا وكان 
فرمن الحريص اف الأنول،اعرف الليلة• هدم عل ملجر ولقالوا: العشركلها، 

رقمالناس، لتلاحي اكاّر ليلة معرفة رفع باب، الفور، ليلة قفل نحابؤ البخاري: حرجه أ١ 
•هقؤقبمة الصامت ين عبادة حديث من ٢(، ٠  ٢٣)
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واحدكل لأف *^؛ ١١من ١^ ثال و سمل أنجا عل يدلان و؛قديثان 
العفرأيال ف قبهذ ل و؛ني لتلؤ• ل علامتها وجود عل يدل بمحا 
تيالغ أنجا عائثه ض روي بنا ويدعو يواقمها، لعلة الدعاء مس ويكثر كله، 

العمومحب عمو إثك ١^ ئاو: أدعو؟ ؤز واممتها إل الله، رئوق رريا 
ا.صححل حديث، وياوت الرمدي. رواه عشءا هاعم، 

أحدفلا صعوبة، فيه لياو عشر قتام لكن أحد، كل عل يمهل ليلة قتام لأن( ا-قريص؛ 
حكمة.هدا ق فكان، والثواب،، الأجر علثيل حريصا كائن، من إلا عليه يصثر 

ح؛نق اللتالة ذات، ق للدحول معثتة علامات، لها هل المدر ليله قائل؛ قال فإن، 
بالمحل؟مح، 

الديالخدين، وظاهر المجر، ظلؤع إل الشمس عروب من المحلة كل فالخواب؛ 
نحوء.أوظهور الياء انفتاح من يذكر ما يمحح ولم عام، أنه لند ال 

الشصظه_نتا مثلا علامة العير لنلة صبيحة ق ا)!، الإنرأى إذا قيل• محان، 
الأ،م؟بمة تكانل لأف ئئغا هذا ثكون، فهل شعاع بلا 

م

لهاليس بيضاء الشمس رأى حين مفت، قد العير ليلة أن، عرف إذا ف١لخوابت 
كعبدهافصارت اسهمت، العير ليلة ويقولت العشر بعيه هذا ييغ أن معناه فهل _؛؛؛، 

سَبلياتير؟
الئالقيام وأرجوأن;كون، قكانله، الأم محزم أن أخشى فانا لا، الحواب 

إدراكها.أحز به يكمل يعني• المريضة، بعد كالتتلؤع بعدها 

قرنإن ثم عباده، نيئان عن وهوالمتجاوز عغبجل، الله ياء أسالعفومن [ ١ ] 



٦١٥امليع( صوم  ubراسيام هتاب 

صاروحده يكر ؤإن ا1حثم، مقابل ق والمغفرة الواجب، يرك مقابل ق صار بالمغفرة 
الننعينشملت وحدها دكرت إذا المغفرة أن ك،ا المحرم، وفعل الواجب لرك شاملا 
المحزم،فنل مقابل ل والعفور الواجب، رك مقابل ق فالعمو قرنا إذا لكن جيعا، 
الدلغاية وهذا العمو، يهلاو_، ثم انحال,( العمل ق يجتهد الإنسان كون إل وانظر 

عئا٠اعف فاللهم عغتجل، افه يدي بين والانكسار 
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۶ء
عائشةووت ئ منتحب؛ وهو فيه، مال اطه لطاعة المنجد لروم وهو 

حشومقال من الأواخر العتر مكنن اممه. رسول كاف ٠٠"،! Jiiرْ.بمها 
علنه.مممق مدْ* مذ أزواجه اعككس ثم مال، افه ثوماْ 

مذإلا يه، امنوا ولا يمعلو0، ئأ البي. أصحاب لأف بواجب؛ ولتس 
أنائة.

زواْأويطع ررمذثدز اللمذ  Jijj^iالغلر؛ وتحب 
.'١^١

إبراهيم•عن تعال الل لقول للثيء؛ الالتزام معنا٥ت اللغة ق الاعتكاف [ ]١ 
•الئنع ول لها، ملازمون أي؛ ]الأساء;أء[؛ عكمذه ق أمم آلتماسلآي هتذء ؤءتا 

مال؛افه لفول امحان؛ لزوم ولا الكن لزوم ليس اممه، لطاعة المجد لزوم 
لالمرة:تما\/ا[.قآلضده نأتئن محيئنى 

يعنيالمجد لزم لو أما عغيل، فه يتعبد أن لأجل يعني• الله" لطاعة ١١وقوله! 
ياعتكاف،ليس فهدا وأمكن له أريح لأنه أو ذلك؛ أمنه ما أو السجد ق لشعل 

المعكفينمض يفعله ما أن ثعرف وبه اطه، المجد لازما يكون أن الاعتكاف 
فائدةلا لغي حديث يكون وربعا ياهديث، وانشغالهم مض، إل مضهم اجتعاع من 

الاعتكاف.من الهمود يناق هذا أن ثومحرم حديث يكون ورث،ا منه، 



٦١٧ةت1سالأعممذ 

القاصرة؛بالعبادة يشتغل أن له يبني العكف أن يخهإ؛ثه العناء كلام وءلاهر 
إليه؛والأستء^ع العلم دون ذلك أفته وما القرآن، وقراءة والدكر، الصلاة مثل! يعي 
الونتهدا و إلا لك تجفل لا العلم كان إذا إنه ثقال: قد م تتعدية، يادة لأنه 

يكونالمحلات يعفى ق يوجد كعا القاصرة، العبادة عل الاقتصار من أول هحفوره 
الوقت،،هذا ل إلا بعالمه الانتفاع حذمج؛ن تحصل ولا المسجد هذا ق ^ ٣١

سبخهناك يآكن لم إذا أما متعد، معه لأن أفضل؛ بالعلم الاشتغال إن يقال: قد فهنا 
القاصرة.العبادة عل يقتصر أن فالأفصل والتعليم التعلم جانس، يرجح 

ذكرْما وكل بالسير، إلا ليس؛واجم، وأنه منة، وأنه حكمه س، المؤلفذكر ثم 
بالأدلة.ومؤيد صحيح فهو 

لزوموهو الئرض، ، التعريفعل الدلالة وجه ل ينفح لم قاتل: قال فإن 
آلثشحده؟ل ءئكذو0 وأنتم قنسئيهمى ٠^^٠ تعالت بموله النه لهناعق المجد؛ 

ا-لتكمفجعل آلقتنجده ؤ، ؤوأنثن قال: اممه أن الدلالة وجه فالخواب،: 
الجدق ليس اعتكاف، ق الأحكام انممتط ؤإذا الجد، ق ع،كفوا إذا ينع بعا متعلما 
عليه.أحكامه ثرب لاثدأن الثرص الاعتكاف لأن بئزض؛ ليس أنه فنماه 

صإنالآة:ؤهصمحنمحمحة,قأب.إ0تم
تثاشروهى؟أن فلكم الساجد غبر ق عاكفون 

إو°ل:ذللث، عن ش افه أن والدليل الاعتكاف،، المانرةثماق إذن فالخوان،: 
الأحكامانتمتا ؤإذا الاعذكافج، يفيد ايلع أن عليه محثع وهذا ه، خمبثخلجك ُؤدلأ 
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محل

واشاءا١لالرجال من ويصح 
^:ثكاظه.....ب.

سهق عاكثا الإناذ صار إذا أنه دام فإ بنرص، ليس أنه عل دو عنل عن الشرعية 
لربتنزعيا اعتكايا لوكان إذ اعتكامحا، هذا فلنس روحته، محاح أن محوز مثلا 

عليه.أحكامه 

؟لع؟ولا إنزال تدون الاعتكاف ق الماثرة حكم ما ء؛لت ؤإن 
هباس لا شهوة وبدون بدوزإيزال الباشرة فالخوابت 

ساكنأن يفصل مإكه ق الأواخر العئر ي حاصه العلم محللة بعفى هل؛ ؤإن 
قحاصه الخليلة يكثر اءككمأ، إذا لأنه يقول; الحرم ي الصلاة ويصل الحرم بجانب 

الأواخر؟النشر 

أنمحب لا الحرام• المسجد ل الناس بعض يقول يعني! يأس، لا فالحوابت 
محزماحقه ق الاعتكاف يكون ممد يعكف، لا هذا أقول؛ فانا الفتن. لكثرة يعكف 

الأشياء.هذه محاية أن يستملح ما الماس بعض لأن الفتنة؛ ه ثفعل تخشى كان إذا 

المجد؟ل الماس تجكم؛_ فهل المجد ق القايي اعئكف، إذا قيل• وإن 
بأس.ولا السجد ق محكم نعم، فالحوابت 

ازواحهاعكم، ررم رمح.بمهات عائئة لقول والنساء؛ فمعروف، الزجال أما [ ١ ] 



٦١٩ةت1و،الإءممذ 

ينلكلاثه رث0؛ إدن شر الاعتكاف للعبد وليس إدنه• بمر ممك محلا 
محإفيإدنه، يعكس كن اممب. ومول أوواج لأف منه،؛ صح له، أذف قإل منفعته، 

بي؛محلأ:ورموعفااوشزثافيهً>ةاءإإ>الإ،بم، 

أحبٍةفيه فوحد بوم ذات حرج فإنه يائه اعتكاف من منعه. وأما بميم" من 
المسجدق سكون فمعناْت يلمع، اءْ نلأن ٠؛ النساءر أحبية يكثر أن وخاف للنساء، 

الناس•عل يفخ وبا وهذا أنمحة، سعة 
اعدكفئم ق،4أئو،ؤئمُ، الثة تلك الاعتكاف ورك يفض، أن يالأخسة قامر 

عتلاعمل إذا أنه عادته من كان صإآق4هظ لأيه قضاء؛ شوال من الأول العشر 
الوافدينم يالمن الظهر يحد الركعى عن مغل لثا ولهذا محله؛ عثر ل كان ولو ٠، أث؛تهر 

العفر.يعد ركفقن يوم كل يصل وصار ' عفييآصْؤئمر أثبلها العفر يعد وقضاها 
ف1ثدتطئةا فيه شتءا إذا إتحا ح \ؤئل قاله الدى ٥^١ لكن ]١[ 

الفاعل،ياعتار فيه يالئرؤع لايلزم القل لأن نفلئ؛ فيه يقال: فد إحراجهما. والزوج 
لم:وم٢(، ٠  ٢٦رثم)الأواخر، العشر ل الامحكاف باب، الاعكاف، ئاب، الخارى: أخرجه )١( 

حديثمن \إ٥(، ١٧٢رنم)رمضان، من الأواخر العشر اعتكاف باب، الاعتكاف، كتاب، 
خ؛ئنبميا.عائشة 

كتابلم: وم)"ا"ا-آ(، رقم الماء، اعتكاف باب الاعتكاف، كتاب الخاري: أخرجه )٢( 
حدثمن (، ٦/١١٧٢)رنم معتكفه، ق الاعتكاف أراد من يدخل متى باب الاعتكاف، 

ختهبمها.عائشة 
عائشةحديث من ٧(،  ٤٦رنم)الليل، صلاة جامع باب الماغرين، صلاة كتاب ت لم مأخرجه )٣( 

نهء^ا.
بعدالنمٍ،. بممحا كان اللمح، الريتن معرفة باب السافرين، صلاة كتاب ت لم مأخرجه )٤( 

نههعهأ.حديخ،عائئة من (، ٢٩٨/٨٣٥رقم)العصر، 



حنبلأحهدبن الإمام قنع ي الئالمؤ على المميق  ٦٢٠

مطلمحا؛أو ممتا كاف تواء منه، هوإحزاحهإ لتر فيه مأدوثا مدورا كاف ؤإل 

_3iji  ايه ١^ لكلJؤإحراجمحااثتدائه، مئعهإمن ٥^ بعثرإدن، والدحو
ثدر3أمته شومحا، مملوكة مائ مويث، يضمى ثدر لاثه فيه؛ الئزؤع ثني مه 

عإرْ.عبد عارية 

فضل

ضلض.ثشطهُلإ
اعتكافه،رنن و شه ثئدْ حق يتنئق كالخى؛ ههو مهاثا0 ثثهإ تكن لز إل 

حقيعدم كانتر؛ مسه زمن ول كالقى، ثْ زمن مهول مهايأْ ثثهنأ كاف ؤإف 

واحببالوعد والنقاء والعهد، الزغد باب من هذا إن مال: فمد الأذن باعتبار أما 
مال:ولهذا لإذنه؛ يرجع أن من علهعا أهوف لكان يادن لم لو فهو العبادة، ق ييا لا 
الفاعل،باعتبار القل من يرج أن تحوز الإنسان كون لأن نظن؛ فيه التعاليل هذا إن 
اشنقلثا ثم العئر، حح ق الاعكاف أن علم وقد يفعل أن لخرْ أذن من باعتبار أما 

منران احرجى• لزوجته• قال ح؛ن لواله لكن نظر، فيه هذا احزجوا. قال: العشر 

ذلك•لها نعم ذلك،؟ لها فهل قيء، ملبه ل يمع لئلا نحرج؛ أن المصلحة 

ممكنهل إمكاما: ق محتلم، وهذه رقيق، وبعضه حر بحفه الذ>ي العض• ]١[ 
محة.أما الشحيح لكن لا؟ أو 



٦٢١؛؛Lu^£؛£1؛، 

نحل

يائهزهُ الأءوباص( رق ه: البت لإو°ي نلأ:جلحإلأة؛ 
كصوماشلئع قن لتميزه المزصغ؛ نه ؤإذكاذئزصالزنة الصوم. يأسن محصه 

امض•

وجهان؛شه منه اووغ نإفثوى 
^^مح:يمءلنلإةاثنم.

الخروجبث منها محرج ملأ بتكان، تتعلق يزبه لأنة يبطن؛ لا داكاف؛ 
؛.١٣

فيه،حر أنت، يوم لك، أنماها، كانوا إذا يوم ول يوم للثج يقول،؛ أن والمهاياة! 
كانإذا يمالآت أته الهم أربعة، من يوم فللسيد ربعه للثيد أرباعا كانوا ؤإذا يوم، ول 

الزمنق يمذيف ولا العض، أي! يملكه؛ الذي الزمن 3، يعكف أن فله مهاياة بيتحا 
اثيد.ردن إلا سيده يملكه ^لإي 

 [ ١ I! اشلعالحرؤج نوى إذا أنه وانموابه! حدا، صعيم، الثاق القياس
حتىيعلل لا فانه موحب بلا اقروج ثوى إذا لا يطله أن ثوى أنه ت بنعش الاعتكاف، 

المجد،ق كان ولو اشي، الاعتكاف فهي أي؛ المحروج، ثوى إذا والمرق، تمج، 
كالصائمهئج حتى ينقنير لا الاعتكاف قاف يمضيه مس-، بعز الخروج ثوى إذا وأما 

ياكل.حتى يشفر لا فإنه ياكل أن نوى ؤإن فإنه الصوم ^ ٠٥نوى إن 
*ء أ* 



^قضاه1همنيصاسمماىدبجضل ٦٢٢

محل

جعوعثت ارأو عثز ابن ززى ج يه؛ إلا يصح لا وعنه: صوم. شر ؤيمحح 
ابوداود.رواه وصم،ا ®١٤^٥!، ممال: البئ^^ مال ا-لثاهث، ينكف1،ِفي أف عليه 

أوندزت إو ، ٧٥١ننول رايا هال: ١^ عنز عن ^ تإ ١^؛^؛ واثو.هب 
م.ئممق بئرك« ار1نف ١^؛،.: ممال اوام، اiت٠جد٠ و أمم1،َه 

صحعناية كل وَلأز؛ منفردا؛ الليل ق يصح لم ثزطا الصوم كاذ ولو 
بئليجئغ الصوم؛ والأمصل كابج، شرْ فتعها صح صوم شر بنصها 

يوم.وبعض ليلة اعتكاف يصح الرواية هذْ معل الخلاف، من وّئرغ العبايلم(، 
الصوم•ومز،بجحفيه ثى لا ١؛^^؛ وعل 

ملزمالاعتكاف ممصود0ِق صفة لاثه لرمه؛ يصوم تنين ( jfثدر ؤإف 
دالناوركافابعاا'ؤ

بصوم.إلا اعتكاف لا قال: من فمنهم العلياء؛ د؛ن خلاف فيها اثاله هذْ ا ]١ 
عنمتفردة واحدة كل منفردتان، عبادتان لأما صوم؛ بلا يصح قال: من ؤمتهم 

ليلهيعكف أن نن.ر أنه عمر حل.يث الدليل جهة ؤمن الئعليل، جهة ْر، هذا الأحرى، 
دينأن بمل: لم وعمت بمرك<اُا؛، ®أو.ف وملم: آله وعل عليه اممه صل النئ فقال 

الاممكاف.يذرإلا وهولم بند.ركاا ®أوف، له: فقال وأصوم. 
الأي،ان،محاب لم: وم(، ٢٠٣٢رنم)ليلا، الاعتكاف باب الاعتكاف، كتاب الخاري: أغرحه )١( 

رأ.بممحا.عمر ابن حديث، من (، ١٦٥٦رقم)أملم، إذا فيه يفعل وما الكافر نذر باب 



٦٢٣

نبيلعل فهذا الخديث صح إن ٠ ر  ١٠وصم قوله؛ عن الخواب وأما 
اعتكافولا بموم، إلا اعتكاف ءلأ آحزت بلفظ حدث ورد ئد لكن الاستحباب، 

يمحلا أنه )(هم'ةف ' ث؛مةر ابن الإسلام سيخ احتار ولهدا ااثلأثة،ا؛ الناجي ق إلا 
اعتكاف*لا حديث! وعل اأؤلمs، ذكزه الذي الخدث عل بناء بصوم إلا الاعتكاف 

إلأبمزم«.
بعزأو بصوم الاعتكاف يعني؛ حائز، كليهإ أن المحح هل ^٠؛ ١٥قال فان 

ض؟
أنان الإئمن بملل—، الذي اثشرؤع الاعتكاف لكن هوحائز، نعم، فالحوانات 

بأثنم.لاثمكن!لا وهالا الأوا.حر، النثر ق هوالأغتكاف بمنله 
النشرق الاعتكاف رك لثل شوال ق يعكفإ عفيدادقلأْؤئم اوسول كون وأما 

بصوم.يكون أن الفروض من كان لاعتكاف يضاء فهذا الأواخر 
الاعتكافهذا يكون فهل النشر ليال من واحده ليلة اءث5فإ لؤ ةيلت ؤإن 

فمط؟حائرا أم وجائرا مشروعا 
كونهل الغشرت بعض عل يقتصر الإنسان كون من سك ق أنا واض فالخواب! 

نقالئن.والذي من حقل الذي الاعتكاف لأن لا؟ أم تثروئا الاعتكاف هذا 
المدر.لليلة محريا النثر حمح يعكف أن للأمة 

ابنحديث من (، ٢٤٧٤)رنم المريض، يعود المعتكف باب الصوم، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 



احمدبذحنبلالإمام ص ي الك1هم ض اسق  ٦٢٤

محل

تعال؛اف ^yS المنجد؛ ق إلا امزأة ولا وجل مذ مح ولا 
[.١٨٧; ٠٨١١] ه آلنتثحي ؤ، ع1يمتدأ 

عيهزاحأ لأي ا-وعه؛ فته مام ئنحد و إلا اوجل من يصح ولا 
^كثوت.زالأمحل1لمم

1كؤااا.مه الخإهة واب لأف بابع؛ ال 

مننجد كل ل نجرئ الاعقلكف أن صرمحه بل ا1ؤلف، كلام ظاهر [ ١ ] 
ومغاوحا.الأرض مشارق ق الدنيا مساحد 

محوفقوم وقال: معود بن اش عبد أش أنه دْ.بمق حيفه عن روي ما وأما 
فقدالثلأيه،؛ المناجي إلأِفي اعتكاف لا ١١ه: الني قال وقد موس، أي ودار دارك ينز 
روايتهفعلل ٠. وأ-حطأت؛ وأصابوا وسنت، حفظوا لعلهم مسعود: بن اممه عيد له قال 

وست،لعلهمحففلوا ا-ثديي: فالأمئ وأمرحكص؛ أمرحديثي، دمح.بمثةبامرين: 
س.كفذك؟:ص:ضمضأكلمض

محطئا،وحديفه مصتبتن هم فكونون الكإل، ص هنا بالنفي الراد يكون حفظ-ت، ما 
قإلا الاعتكاف يصح لا إيه وقال: الحديث ببمذا ئثك لمذ وجه لا أنه ثعرف وبهيا 

الثلاثة.الماجد 

الأمهبه نجاطب آكتنجده ق عنكمل عغ؛جلت الرب يقول كتف مول: يم 

رنح.بمثن.حديقة حديث من "١(، ١ ٦ والسهقي)٤/ (، ٢٧٧رنم)١ الشكل ل الطحاوى أحرحه 



٦٢٥مماو،الإءممم 

يتمآكنلا ماجد ثلاثة ق إلا يصح لا ت مول ثم الخمؤع، منتهى بصيغة ويأق كلها، 
علالنص وحمل جدا، بعيد هدا اه؟ عباد من الأمة من بالألف واحد من أمل إلا منها 

حديثق قال فيمن قلنا ولهذا الاستدلال؛ معايب من الكثبمر الأمر دون النادر الأمر 
أبعدفمذ النير عل حمله من ملنا: ولئث«را؛ عنه صام صتام وعلته مايتؤ رامي عاسه: 

علمحمل فكيف جدا، ومليل نادر رمضاف صوم مضاء باعتبار الئدر لأن الصواب؛ 
الاستدلال.اؤقطأي من هدا الأكي؟ا هو ما جدا مليل أئر 

الماحيق كان إذا أنه شك لا لكن شحد، كل j جائز الاعتكاف، أن فالئواب، 
لوكافحض ذلك، ق يعارض أحد ولا أفصل، إليها الئحال وسد مصي التي الثلاثة 

ملنا!ايرام؟ المجد ق أوأءتكم، ي محن، ق أءتكف_، هل وقال! مأكه ق الإنسان 
اضعل ؤإقياله نحده ق حشوعه يكثر أنه ذلك، عل يرسب، إذا إلا ارام، لمجد اق 

إياهم.مشاهدته ق حطزا يكونون من ومشاهده الصوصاء من ويسلم ءمإتْل، 

قاءثكه.ت، إذا قالت م،كه ق واحد مثلا ت يعني أفصل، محيك ت مول فهنا 
قاو فيه ا اءك^ففهل الفتن، من واسلم عيادة، واكر ل، احع فهو الحي سجد 
العبادةالنلمة؛ذاُ.تإ الثضيلة لأن بالأول؛ فنقول فيه. اعكم، مولت الحرام؟ المجد 

أومكاما.برماما التعلقة المضيلة من بالراءاة أول 
فهللإصلاحايت،، الحإعه؛ فيه يصل لم ولكن المجد، بؤ إذا قائل؛ قال فان 

الاعتآكاف؟فيه يجوز 

كتاب،لم: وم(، ١٩٥٢رقم)صوم، وعليه مات من باب، الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه '١( 
(١٠ ١ رقم)^١٤ المت،، عن الصيام قضاء باب الصيام، 



٦٢٦

'•عليهال ا-بمئاعة وجوُب لعدم المناجي؛ حمح المزأةِفي مى ويصح 

الإصلاحاتبنص لأنتظار بعد؛ فيه يمل لم ولكن السجد، بى إذا فالخوابت 
اياعة،صلاة وهي عندنامسألة؛ ثبمى ولكن يمح، مول1 الاعتكاف؟ فيه يمح فهل 
بأس.فلا فيه واءةكفوا خماعة كانوا ؤإذا 

فيها؟الاعذكاف تحوز هل الجد بداخل الص النزقة قيل: ؤإن 

منإما قال: الممهاء كلام مطلق إل نظر فمن احتإل، فيها هده فالحواب: 
نظرومن الجد، من المجد حدار ما تجيهل التي والعرفة ا-لثجرة يقول: لأنه المجد؛ 

1.الرسول محوت فهي للإمام حجرة وأنما المسجد من أما عل لا بيت أما إل 
إليه،الرسول. تحزج لا هويت ذلك وتع المجد، إل أبوامن الرسول يون 

التياهجر أن الأف عندنا الناس عزف ولكن فيها، يكون لا المعتكف—، أن فالاحتياط 
الجد.من وعت>بمر ل>ااحد■ اق 

فلأي١^^)، أثا المسجد، ل ممف دأن لأ ]١االمرأةلأنمكففيتتها، 
المزأةأن اأزأة وين ينه والمزق اف،اعة، فيه تقام مما فيه يعكف، الل،ى ال>ّجاو كون أن 
أنفلها ا-ةإءة فيه ئقام لا كانت ؤإن فيه للملأة أعد مجد فأي ا-؛قإءة، يلزمها لا 

فيه.ثعكف 

كيلكيكن لولم لأنه ا"بم،اءة؛ فيه تقام مجي. ق يكون أن بد فلا الرجل أما 
إننم فيه، تجمع الدي اشجد إل الترداد كثرة ؤإثا الجاعة، تزك إثا اعتكافه: من للزم 
نحدور،ذلك من يلرم لم ما مول• ضذؤف المرأة أن ق العلمإء كلام س الإطلاقات هدْ 
بمنهاالتي الأبنية يقص الرسول.أمر أن بدليل ،، ثعكففلا نحدور ذلك، من لرم فإن 



٦٢٧ةت1بالإءممق 

ايلهلأل عإرْ؛ ِفي الاعتكاف حاو بعينه، منجد ِق الاعتكاف ثدر ومن 
ثالاش الناجي إلا بالنوو، __ يلم موصئا، المزض لأداء يعئ لم ثعال 
ومنحدىالحزام، النحد مناجين يلاثة إل إلا ا)ئحاو سد ررلأ البئر 
قالإعتكاف ميز قإل ُالناور، يتعئ قإما عاثه. متقى الأص<ا ؤاننءحد ^١، 

تنحيل ^ نإف أئضمحا، لأنة عيْ؛ ل الاعتكاف محزئه لز الحزام اشجد 
اشجدمحِفى ولم عليه، لثقله الحزام اشجي ق أف جار البي. 

^فلسالأصخازلأالإيعاف
أئضلقدا ثنحدي ررضلأةِفي  iMالئ  Jyبدلل مئئ، أكل لاص فما؛ 

الحزام«زناةئنبمإ.م،آك،ضذةاخاةئلأف 
الثئح!يوم قال رجلا رءأل . امحٍ، أصحاك، بن رجال عذ ررالمئثدٌ وق 

من،اروالدى البئر ممال اأمدس، ست، ق لأصل؛ر، ثدرمت، إي اش، دبئر يا 
القدس((االو،ست، صلاة ٌكل عنكرلمهى ةاهنا بالحؤرلوصفته محمدا 

الاعتكاف،من النساء مع قوأمحؤ!ْؤئم الرسول كان فإذا المماحر، من، حوها زوجاثه 
إذاالزأ؛ من، خيف لو فكذلك، مزعا الذموم التفاخر من، حوئا الأبنية صزبى أن بعد 

لايعكف،.يلنات أويفتتنر-بما هير يقسن المحدورأن الحد ل اءككمت، 
اذزأقأن هدا من، يلرم لكن يعكفن، اء نيوجد الحرام المجد ل فإن هدا وعل 

فحملرنامت، إذا ورب،ا وش،الأ، يمينا منها يمرون والرجال نائمة يكون 
يس.لا فانه محذور منه لرم ؤإذا سنة، الاعتكاف ض الحمد فيمال! محذور، هذا من، 

الموثقواسيل مسجد، ق الاعتكاف يكون أن بد لا أنه الأف قئآ [ ١ ت 
الاستدلال.وجه بيان وسؤر آلثشحد٤١٠، ؤ، صممون تعال• بموله 



^ضضاه1همهمه4اسممأحعاربجءنبل ٦٢٨

صنفويع يشرط. لا قلنا! الثلاثة؟ الساجد أحد يكون أن يشرط وهل 
حديقةينسيان أعله رْ.بمتئ معود ايى وأن ;?؛.بمثق، حديقة يحديث الاسدلأو 

يكونأن يد فلا رحل من كان إذا الثلاثة الماحي غير الماجد هده ولكن حهإئه، أو 
لعدمذلك؛ يشرط لا فإنه أنش من كان ؤإن ونت، كل ا-اث،اءة فيه مام تما المجد 
عليها.ا-إقإءة وجوب 

لأنهاللمت؛ ق مصلاها ق الأنثى يعكف أن يمح أنه ١،^^، كلام وظاهر 
مصلق ، ثعكفأن يصح لا فإنه المؤلف مراد هذا كان إن الصحح ولكن يقن، لم 

سنهاق مملاها إن فتقول! ذلك من قمحرج المؤلما ولعل مجدا، يمي لا لأنه بيتها؛ 
١يمسجا. ليس لكن بثتها، مجد امتثتى الفمهاء بعفر كان ؤإن بمسجد. ليس 

uثيل؟نواآياشة الماحي وهل 
اُقروجإل محتاج لئلا الخائ؛ ممجد ق فالأفضل خمعة اعتكافه نحلل إذ ثقول! 

ا-إقمعةصلاة فيرك معكفه ق يبقى أن إما لأنه ا-اثمعة؛ صلاة أوثرك ا-خمعة صلاة إل 
أونحيجإلابمُةتيادرسه.

ثومه؟فهل الثلاثة الماجد غر نجد ل الاعتكاف ندن ؤإذا 

فيهالاعتكاف ندر الإي مملز ولو يلزمه، لا أنه المؤلف كلام ظاهر الحراب! 
بميزة.

فإنهيمضيلة، أي! بميزة يتميز ومعش! يتاق، فإنه يميزة ممثز إذا أنه والصواب! 
مقصودأمر هال.ا فإن الحإعة، يأكثرة يتميز أن مثل! غيره، ق ، يعكفأن نحون ولا ينعى، 



٦٢٩ةتابالأءه1د 

ميزةالقدم لأن أندم؛ كونه أوبميز أقمل، فهي أكثر اج،اعة كاب كل،ا للمع؛ 
محيابكونه يتميز أو ء،جل، ض واشد العبادة فيه كثزت القديم لأن ويضيلة؛ 

أفصل.الخائع المسجد لأن ا-بمعة؛ فيه يقام لا محي إل يتحول فلا جامعا، 
بثيءيتميز لم فان الثلاثة اجد المسوى ممجد ق الاعتكاف ندر إذا أنه فالهم 

دونهما إل متثخِ من ينتقل أن وأما يه، باس لا فهدا مميز ما إل يتميز لم عثا انقل أو 
فهدالابجوو•

الحرام،المحد أفصالها الثلاثة فالمساجد الثلاثة، الماجد ق الاعتكاف نذر ؤإذا 
p_وإن دويه، فيإ يجز لم الأفصل مئا فإن الأقمحى، المسجد ثم السوي، المسجد يم 

قيعكف، أن جاز الأممى المجد ق يعتكف، أن نذر فإذا فوقه؛ فيإ أجزأ الفضول 
الحرامالمجد ق جاز الثوي الحد ق ندر ؤإذا الحرام، المسجد أوق النوى المسجد 

الثلاثة.المساجد أقمل لأنه عتره؛ ق هز لم الحرام المسحد ل ندر ؤإذا فمط، 
ماالأول ق ، يعكفأن نذر أن بحد يإئله ما إل مسجد من الانتقال قيل• ؤإن 
ممه؟

لأنهضلهالأشزألأمل؛ لخن به، فالحواب 
Jاشان١يتنص ولا محكافج، 

بعدر؟مجد إل مجد من يتحول أن للمعكف، يجوز هل قيل• ؤإن 

منحاف أو مثلا، المسجد عليه تسقط أن حاف إذا إلا له، يجوز لا فالحواب 
م

مجوز.صرورة، فهذه اللصوص، 



الإماءأح«دبذحنبل ٥٥ق اص ض المميق  ٦٣٠

نحل

وعآ1دتههى اف،وعال لأل فيه؛ ينكث أل ولزمه دتير؛ا، زمنا بنين؛ عى ءإف 
ملئعكمة دخول، ثزمه ١^١^ العفر اعتكاف1، ثدو هإل صثأ رمنا، 

مذيوم م ض عروُب 5نةبم وبجح وبمريذ، إحدى ؤؤ م عروب 
^اثاكالالأيئأزنابما.

ه١^٠ »أل عائثه زون ئ ١^^؛ صو منت٤مةإدا يحل ؛نه وعنه: 
عLثها١'.مممق منككمهء يدحل م الصح، ك1لبمل 
عنلتله ممبماء لزمة ثافصا الشهث نحرغ الئهر آحر مذ ليال يدوعئر نإف 

ص؛لأمح>خ1بماسم

عشرين،يوم الشص بغروب ثدحل فإما العشر ندر إذا أنه الأول الصواب [ ١ ] 
إحدىهي وعشرين إحدى ليلة لأل السجد؛ ق موجودا وعشرين إحدى لتلة فيكون 
المدر.ثلة فيها تكون أن الشبم5ن ١^ 

الشمسعروب قبل دخوله ومن بينه العلمإء ة.بمهافجمع عائشه حديث وأما 
قحجرة محجر قد يكون أن مثل الناس عن به هلميآ الإي الخاص ١^^٥—، هدا بأن 

ثدخلالأواخر العشر أن شك لا لأنه حنن؛ الخمع وهدا ذلك، أشبه أوما المجد، 
عئرين•يوم أي؛ وبفرين؛ إحدى ليله الشمس بعروب 

منعثزا عى الرحل إن منائشته! ق يقال( لكن صحيح، المؤلمv كلام ]٢[ 
ينونالناس غالب إن ثم تنع، هي بل رمضاف، من عشزا دآقن لم وهنا رمضاف، 



٦٣١ةت1با؛أهممق 

منالشمس عزوب يتل ححذه يحول لرمه ثهربمنه ئدواعتكاف وإو< 
هودلك لأف أوثاهصا؛ الشهر كاف ثاما آحرْ، من عئو-ءتا بعد منه ويئرج أئله، 

.^١

اعكافوئ هلألتن بئ ما اعذكاف محربئ مطلق شهر اعتكاف تذر ؤإل 
\لأغَلأو ١^؛ زطزئة ثلاثوذ:زنا. ١^ ثيز لأو دالخJد؛ نتا تص 

دأورتهءيمح:ننا.بإصهمفإJاقاع، 
محساظز الممريق، فيه يصح مش لأيه التتابع؛ يلرمة لا آحر• وجه ومحه 

القلويدحلِقتدره يوئا. دلأئ؛را اعتكاف لوتدر كإ ١^^، يمطنق فيه التتابع 
■بماوْعمح1•الئهر لأف والثهار؛ 

:وخدالطلقه ١^^ لأة القابع؛ ظزئة لإ قئا ثلامحن اغتعاف ء ثاذ 
لمقلة.يتناوله ما متقى والناو.ر التتابع، بدون 

١^٣ ه، لوئش ١^، و ذمنا ئ القابع؛ :طزثه الماضي: ئ\ذ َو

تكناثِلياحد.زابمإ ^١^؛ النهار، انأ 

فالصوابكمل، أم الشهر نمص مواء وعئرين إحدى تلة من بدأ ما يض: العشر، 
قبلتاو.وه لوكان أما مثلا، عشرين يوم ق تدره كان إن مس،ا لا الثماء يلزمه لا أنه 

أنقبل ويعكمج محتاط أن إمكانية منه الرجل هذا إل يقال: أن فيحثمل البئرين 
الأمحرة.العثرة ئدحل 



صاضاهانينيصالإئماسنيص ٦٢٢

وهالأم خم ق م ١^ همْ و زدخو لزنه، ١^ ثزط قإف 
حللدبك لأف •^4،؛ اشِفي الأيام دحلتيدذرْ متابعه القاب، لويدر 
؛.١٣١دأوزذةك1دام اقاح، ظرْ 

صرورةالتتابع لرمه معينا شهرا ندر إذا ثوصح، من فيها بد لا المسألة هذه [ ١ ] 
القابع،لرمه شعباو. شهن أعكف أن عئثدر فه قال: فإذا متتابع، ايق الشهر أن 

متتابع.١^٧ السهر أن صروره ذلك وجه 
ثفصيلذلك ففي وأؤللمق ا فهت تدر ؤإن التتابع، يلرمه لم يوما يلاثتن ندر ؤإن 

عإّإض قال: مهللئا ا فهت ندر إن المؤلفإ، كلام يفيده لما خلاما ٠ الراجحر المول عل 
قال:ؤإن شه، فعل نعم• قال: فإن مثابع؟ أنه نويت هل مول: قهرا. أعكف، أن ثدر 
تشرطلم كان ؤإن التثاح، لرمه شزط كان إن لا؟ أم التتابع شزط هل أيما فيظر لا. 

ويهللقهومتثابع، الن.ي ^!، ٠١الئهر عل يطلق القهر لأن القابع؛ يلرمه ينولم ولم 
يلزمه.فلا يوما يلاث؛ن عل 

منهوالمشهور وهذا التثاع، فيه يلرم لا أنه فالمحح المهللمق القهر وأما 
ونوىقهناّ قال: ؤإن التتابع، لرمه القهر عئا إن شهر صوم لونذر ؤممله: الدم—،، 

التتابع.يلزمه لم واطلق شهرا. قال: ؤإن التتابع، لرمه أومده؛التتابع متثابعا 
ثلاثتن؟أو وعشرين تلمعا يصوم هل شهت؛ يصوم أن ندر لو ت هائل قال فإن 

ثومأول من ولحل قهرا. قال: ؤإن كان، ما فعل معينا شهرا نوى إذا فالحواب،: 
وعشرينيسعا كان سواء القهر عدد فهوعل القهر هدا سيكمل أنه عل القهر من 

اروامحواس)مي(،واس)م؟.أ(.)؛(انفلر: 



٦٢٢ةت1ب،الإءممذ 

بمدنبجح اشم، للوع ول س دخول ثزتة ايكاف:زم لأن ثإن 
١^٢لأو نائات؛ ق دمجذ جوزثزيق لألا لبمتزواقَشنا، الشم؛ نغب 

امحاح.ان-ءلنكامو 
اكزأزسأنشيتاشئدا ئاو:ضمموءأوص1ام نإذ 
مايجب يأمظه، يلرمه إمحإ لأيه سواه؛ ما فيه يدخل ثذوولم ما لرمه أويالنهاو، 

:ثازُلهُسم.

صفةالتتابع لأل مسائنا؛ محصاوه لرمه محماثه، متنتا اغتكامحا يدر ؤإل 
فه،دللمُالإبجوهواهاء.

وجمان!وإلبمبمل!تتابمامميه 

ظتجناَرَشوُاقاع.
منمْ،لا ١^، ثمووزة محل الأم و ١^ لأف لأ:لزئة؛ 

ثلاثتن.مكمل النهر أثناء من ويحل شهرا نوى إذا وأما يلأت؛ن، أم 

متواصله؟يوما عشرين يعكف أن للائسان يصح هل قيل• يإن 
منوناعتكاف فيها ما الثنة وأما مصح، الصحة جهة من أما محالخواب! 

النشرغثر 3، اعتكف أنه ه الني عن لم لأنه شل؛ رمقاف من الأواحر النفر إلا 
ففيالنئرالأواخرضاةفيشئالاُ

كتابت لم وم(، ٢٠٤١)رقم شوال، ق الاعتكاف، باب الاعتكاف، كتاب اJخاريت حرجه أا 
عانثةحدين، من (، ١ ١ رقم)٢٧ الاعتكاف، أراد من يدحل مش باب الأءتكاذإ، 
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تحبإلإ الأداء ق واحتا التتاع ؟كن لم قإف ومصال. كمصاء المصاء، ق تحب قز 
١^^١؛.طريق ١^١؛ ِفي 

فضل

مالت:ثائئ ززت و منئ؛ له د لا ج إلا اكجد من \حوغ تحوز زلا 
١؟^،لأدخل زلكف هأزيله، زأنة ^؛Jb 3اس .^١ ١^ نوو زه 

ء.ئممق الإننان(( باتحة إلا 

ماكروإل احتاج ثإن الأسان، باجة اتحروج جواز خلأفِفي ولا 
يإَتي؛لأ?ه/ثمالأبموُم1ة.

واجتهلأمتأ إليها؛ اُلئروج لله موصعها ■مر وهوِق اُبممعه حصرت نإف 
متحزمنجا؟لإياف،لكلئئوء.

علمنه C._«J•جتارة صلاة أو علمنه ثعنث ثهادة إهامه إل دعئ نإف 
آدمئ،يق ه آكد؛ نيو:ة لأة لدلك؛ اووغ سك مها، أز دنها أز 

ص؛لآد4ُموج:جباح

ناينا،يكون د وقوعها أن ا-محةه النير ق لآءه١ندئ ذكرها الي اثائل هذه ا ١ ] 
أنيمكن التي المسائل يذكرون قدهرآمة العلمإء لكن نادرا، يكون قد بعضها ومع أو 

ولعلومعرفتها، الأحكام استنتاج عل الهنالب ممرين من ذااثإ ق لما بعيدة؛ ولو شر 
شر.ولكن ثمع، أن بعيده أو شر لا أما يقلى صوره 



٦٢٥، iU_yiuL؛؛

الإضأنااا.كخاخة الأنكاث مأولم:بملُه 

منه،؛،بد لا يإ إلا الحد من الخريج يجوز رءلأ نحمذآممث؛ الولف مول ]١[ 
فتريلهزههارأته إل دق س إذا كاو الض. 1ن لدلك واستدل 
عاوهرُئممق لحاجة إلا الثت لأدخل وكاف المجد، وهوي 

الض.لأن باشروف؛ الززج ضيمها الرأة أن عل دليل الحدث هدا ففي 
رأسه،ترحل ق عاسة يستحدم 

النبيلأن اعتكافه؛ يبطل لا المعتكف بعض حرج إذا أنه عل دليل أيقا• وفيه 
المجد.وهوق الحجرة ق وهي عائثه إل رأته تنرج ان ك. 

ؤإمالداخل، إما والحاجة الإنسان، لحاجة ا المعكفخروج جواز أيصات وفيه 
الثياب،، نحفيفأو الحنم وثيقته والشزب، نالأكل كاحتياجه للداخل فحاجته لخارج، 

حاجة،هده يعي! أوالغاممل، كالتول وحاجته ذلك،، أشتة أوما حرا، كاك إذا 
صرورة.شبه بل 

لزمتخثج لا فنا: ؤإن الحدث، فناهر ، خلاففهدا تخئج. ينا: إن اويح وأثا 
مشمةيكون الرج بكثرة الماب، الإنسان لأن المسجد؛الئيح؛ ق بمل.ُثإ أن هلم.ا من 

بإخراجباس لا يقولت من العلياء فمن أوالغائهل، البول حبس مثمة مثل الرج حبس 
ماصلاة ز يرال، لأ ®إيه الصلاة: متتظر ق البل. فول بدليل السجد؛ ق الريح 

ولمتحنأنبجلجيناس%/
وسالم:٢(، ٠ ٢ )٩ رقم _، إلا الم، يدخل لا باب، الامحكاف، كتاب، الخاري: أخرجه )١( 

٢(. ٩٧رقم)زوجها، رأس الخائض غل جواز باب الحيض، كتاب 
(،٦٥٩رقم)الصلاة، ينتظر المجد ق جلس س باب الأذان، كتاب البخاري: بنحوه أحرجه )٢( 

خ؛ئنبمتن.هريرة أي حديث، س (، ٦٤٩رقم)الخإعة، صلاة فضل باب، الماجد، كتاب، لم: وم





٦٣٧ ki^VluUS

السألهأن فالصواب طويلا، وهتا يستغرق ربإ وحملها ا-1ثتازه دهن لأن الحاجة؛ يثير 
الحاجة.بثير بل وقزبه، الزمن بهلول مقدرة ليست 

الربح؟جريج انجد ل الصحابة ثوم لازم من أنه ئرون ألا ت قائل قال فإن 
لهذاناموا لم أبم دام فإ لا، لبمدثوا؟  ١٠٣٧هل لكن المائ، اض فالحوان،: 

مرفؤعفالنائم نائم ان إنو؛ين وهومشهفل حبه يملك ان الإئب؛ن وقرف الغرمحي، 
هدا.عاثا ولا^ ، ٣١عنه 

وهنائشحثا، مدوكونه لا فإنه الأئر من محنيا فنلأ س النثر فنل إذا ة؛ز،: ؤإن 
أنهالأحكام هده عليه وثرثب فزجله,( رأسه يمد اثهكافعائثه بحوينؤ استدل 

لأس؟
لحاجةإلا اووج عن فامتناعه الإنسان محجة إلا تخثج لا نقول: نم، فالحواث 

متميآلتثن»ءاده ؤ، ■تذيمهزذ الأية! ثم تحرج، لا المعكمح أن يدل، ان الإئ
اللزوم.من ماحوذ الاعتكاف وأصل باللزوم، الاعتكاف 
ئوجدللإدهلار ؤنرج عندما الناس فيمض الحرم، j، الاعتكاف الأف ئل؛ ؤإن 

إفهلار0،سل، رجوعه حتى حروجه من ّاءه يستغرق قال. ولكن أكلهاحيل، مطاعم 
حاجته؟يد ما شل يأحن. معكم، أنه بإ ت مول فهل مريعا، يكون ومضها 

الحرممن منية لكنها راقيه، المطاعم كاستج لو منيرت كيلك،، هو فالحواب؛ 
بيتلث،.هدا فليس يعيدا، ثذم، لا ت مول الحاجة ثكفير قريبة ومطاعم أومزدحمة 

MM*
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فضو

دلكلأل عادته؛ مذ أكؤ مشيه ي العجله علنه محلنس لدلك حرج نإدا 
علنه*يشق 

مث؛زلا إي ينج ولا طريقه، و وعيه ارض وبجووأذينأدض 

الاعتكاف؟حال ياح مما يعد العلم إكثب للإتيان الخروج هل قتل• ؤإن 
إلالحاجة يلحن ض: نالة، عليه أثكلت إذا إلا لا، فالحواب 

أنوأراد للكتاب، معرمحى أحرى بمدينة وافتيح اءك5ف علم ءلاوسا يل• ؤإن 
بمللفهل اعتكافه، سهل أن مل ايترض يغلق أن تخاف تخئج ولولم تثري، يذهب 

خزج؟لو اعتكافه 

أحدايوكل أن يمكنه إذ بد منه له هدا لأن ثاث،؛ لا اعتكافه يملل نعم، ابواب• 
له.ؤيثميه اصحابه من 

ؤإنسإ لا إليه الخروج ق بد له للإنسان يكون الكتاب معرض أحيايا قيل• محان 
خروجهيصح فهل عليه، يوكله ١^•^، ثامن ولا هو، إلا جيدا المحب يعرف لا كان 

حينئذ؟ثزؤله ويصح يشرمحل أن عليه بد لا أو حينئذ 
الكتاباثر في٠ولت إنساثا يوصى أن فيمكن قلنا، كإ بد منه له هذا فالحواب! 

فإنهمكثة تاجر لوكان أما نرعى، مقصود هدا لأن مح؛ واشزامحله الفلأس. 
لامخ.



٦٢٩كت1بالأءممد 

أسألمحإ فيه و\إوض لاحاجة الست لأيحل كنش ارإل يالت! عائشة روت لها 
يمحهزبالئؤاللأمحئها١Jالثمفبجك زلأك ء. ئممق ناثة« هنذإلأزأنا 
التنظيننوأمكنة منزله، من أقرب سماية وثم الحاجة محاء إل احتاج ؤإن 

صسسمنلأمحهسلا:محئمحإل
ءملعي حروج لأيه 
أومصاصزرا، حثي ؤإل لدلك. الأدعد؛ ممئي. ثه قاثس منزلان ثه كال ؤإل 
بعد،..........................ؤإل منزله، محي محله طويلا، اواسظارا مروءته، 

لأنهأناله؛ عن يسأل أن محب وكاف لحاجة حرج إذا الناس! من كثير يسأل -ا ١ ا- 
بالهاتف؟لتكلمهم يقف فهل مافر، 

ماره.وأنا إلا المريض عن أسأل لا ثقول! تنحؤممقبمتها عانثه لأن لا؛ الحواب،! 
بأس،فلا للحاجة خارج وهو بمال هاتف بيده كان إذا إلا وقتا يتغرق رب،ا والهاتف 

المجد.وسهل ق ولوكان يسأل أن له بل 

-همامانبته وب؛ن بينه الإنسان يعني! حمامات. نحن! ثقول ك،ا السقاية ]٢[ 
أننجوز لا فإنه عفاصة، ذلك ق علمه ولمس ؤبموصأ، الحثامات يدخل أن بمثْلح 
الحاجة.1ور عل يقتصر أن أمكنه لأنه نيته؛ إل يتحدى 

إليذهب أن بأس لا فإيه الخروج له وأبيح حصلت الحاجة دامت، ما ولوقيل! 
ضكان إذا أما فيها، يدخل أن له يتتئر ولا مزحومه هذه التقاية تكون ربيا لأنه بيته؛ 

حرج•ولا بجه إل ين-هتا أنه ذمٌلوم عنها محثثم 
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نيل،ولم:ونة؛الثم؛فى ظ\ثه مح:ثوت؛ 
(١١َأْ 

•عيه 

نحل

عيه.ثممئ ثز جنازة ئوو ولا تريص، لمائة يمج ولا 
ثبمودالحاجه وقفي محبس، ولا اويص وبمود الخناوة، يشهد أنث وعنه: 

عايشهلموو أول؛ والأول جقبمئ، عئ عن داك لأف ماسكفه؛ إل 
امرأْايمس ولا حناوْ، يشهد ولا _^L، يعود لا أو عق رر1لثئه 

،ألأةالأبمشُ«وواةلإوداوذ•
الإعتةاف،مود!ق م دلك(، لخنل اعذكافه رك هله ئقؤ*، كال إل ولكن 

'•^١^ لتس ة ركث قرلا لم واجبا لكل ثإل 

بيتهإل اذم، مول،: فهنا منه ليتوصأ بيته يدخل أن يفرح الصديق كال [إذا ت١ 
علىالئرور إذحال أجر والثاف: المرب، أجر الأول: أجرين: عل ومحمل وثوصأ 

ياقذهب ا-لإام إل صديقه يحل لثا والصديق الصديق عل لويحل لكن الصديق، 
يشرب؟فهل لسرب سرعة والساي بالقهوة 

قف.لا ل1ثزب واقف وهو كا0 ؤإن حش قف لا ت لقول 

الاعتكافلأن العبادات(؛ هده كل تجرج لا أنه صحح، ذكزه ما ]٢[ 
عايشه)4.^0•حدث ذكزه الدي وللحدمث( أول، ومراعاته عليها، سابق 



٦٤١كت1بالأءعم 

أهلهق العشاء ثرط إل وكيلك فعئه، مآة ئديم ق دلك فعل ثرط ؤإل 
مرص،مش انه قرط ؤإذ كالوئف. إليه فيه النزط هكال بعمدو، محب لاثه جار؛ 

ملأ؛ونوكا'ا.باز خزغ، ئارض أن 

الرجم،صلة من له وعنايته جدا له قريبا المريض كان إذا قائلت لوهال، ولكن 
عقوق،العيادة ويرك بر، فعيادمعا أمه أو أباه اأريص كان أو يهليحة العيادة وعدم 

عليه؟اكئة كالشهادة هدا لأن قترج؛ أن له مول فهل 
الوالدينبز ولأن عليه؛ اك كالشهادة هدا لأة قنزج، أن له نثب، الحواب 

الواجب.من الأرحام وصلة 
تخئج؛فلا خاص، حى ذي غر أنيا اريص عيادة ل اأؤلفط كلام م؛ 

عليه.متتنا لئس لأنه 

إثمامعن عجز أو مرض مش أنه ثرط إذا أنه واضح هدا حال ثل عل [ ١ ] 
هوفيعا الثزط هدا مثل جوز ئ. الني لأن ظاهر؛ جوازم فهدا يمرج، بأنه الاعتكاف 

ألوائرطي ررحجي الزيرت لصباعه؛نير قال فقد الإحرام، وهو الاعتكاف من آكد 
1نشثت،«را؛.ثا زيك، عل للخ، داِن خبمتتي، ■ط محل 

هداففي بيه ل أويمام بيمه، ي أويتعدى بتته، ق يتعئى أن يشرط كونه لكن 
الإنسانكون حالات ثطزأ أن إلا اللهم شرعي، مقصود فيه له ليس هذا لأن نثر؛ 

الخج،كتاب ومسالمت ٥(، ٠ )٩٨ رقم الدين، ق الأكفاء باب الكاح، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
•لآئ^بمها عائثة حديث من (، ١٢٠٧)رنم المرض، بعير اكحلميل المحرم اشراحل جوار باب 

الح^،منامك كتاب ت النسائي أحرجها وقد امحتقتيتء، ما ربلث، عل للئ، "فان ت قوله فيهإ وليس 
•يؤعئبمتمحأ عباس ابن حديث من (، ٢٧٦٦)رقم اشارط، إدا يقول كيف، باب 



اصضاهانيهمصالإئمأسبجءنبل ٦٤٢

للتجاوة،السع أو النزهه، أو المزجه، أو اعتكافه، ق الوطء ثرط نإل 
الإعتكاف،، jUj^١ لأف ثزطه؛ يمح لم النجد، ق ُالصناعه التكثس1، أو 

اانجدا١ا.و الإماتة ذوحو6وي ٣بجح 

حاولكل فهدا ذلك، أشتة ما أو المحي، ق ينام أو الجد، ق إن؛٥^٠ حائما فيها 
هذافلا، سي ق وأنعشي سي ق أئغدى أن أشرط وكوف الأمن حال، 3، أثا لوس، 

Jائكاف.ليس 

كاذمثلا يجامع أن ثزط فإذا الاعتكاف، يد الزطء ولأن نعالوم؛ هدا [ ]١ 
رمقافعتر كل أهله مع ينام أن اعتكافه ق وانرط بعرس، عهد حديث يكون 

لابمخ.هذا حاو كل عل هنا؟ الاعتكاف فاين ويجامع، 
أمسام!ثلاثة إل يشم ادت5م، من الإسان خروج أن الآJ٠ث الكلام وحلاصه 

اشرطهم_واء حائز فهذا أوحثا، شرعا منه يد لا عنئج،JI أن الأول،! القنم 
والغائط،وانزل، والئزب، الأكل، مثل! ذلالئ،؛اكثا كان اشوطه فان لم:شرطه، أم 

ذلك.أسه وما جنازةثعتنت، وحفور وشهادةثعبمى، 

مثل!بواجب لنس لكنه شرعي، مقصود فيه ما وهو بثرط، يصح ما الثاف! 
ذلك.أسه وما المريب، ونيارة ا-اثتازة، وشهود المريض، عيادة 

يناقما يثرط أن وهو بعزه، ولا بشرط لا يمح لا ما الثالث،! والقسم 
باطل.قرط فهذا المياراة، يشاهد أن شرط لو مثل• تجوز، لا هذا فإل الاعتكاف، 

هذهتعشى ما المحي١٠ ل الإقامه رركركه ! :^١٥المؤلم٠ مول قائل• قال فإن 
العبارة؟



٦٤٣ةتاّالإهعق 

نحل

اكاصي!ممال ثامنا، كاف ؤإل اعتكاشه. بطل بد منه له ئ حتج وإي، 
الئزم.كالأمِفي يمحا م ناطا امحاذة و ثئه المئهئ قل لأنهُ ظل؛ لا 

مم،ئاتءىسةزعةمحك
١^١٢.

لأ}الزارد باو ام و نغناة ق لأن النائي؛ غمخأ ش زمحأ 
اآثجدمذ وأته تمج رركاف ه اللمي لأف جاد؛ جثدْ، بعص أحنج ثإف 

عثه.متفق فتعسثة<< عائشه إل وهن 

فيه.الثث ا-لأب مح نلهدا منه، لأية \كجيلأ نطح صعود وثه 
فائزالمجد. ق أقيم ألا ثنًل وقال: الاعتكاف دخل لو كإ فالحوان،; 

الاعتكاف.

نامتا،مفسدا فعل لأته القاصي قول المالة هاوْ ق الأقرب ا ]١ 
أوتأث1هالئزم، ق نالما،أوأكلالما الصلاة ق لابمثدكإلوطم أنه 

الاعتكاف.طل فلا إتروج يا-بأس لا أنه يظى وحرج جاهلا كان لو وكيلك ذلك، 
ذلك،أشنه ما أو نار، اشتعال المجي. ق حصل لو فيعا الإكرا0 ؤيتصور ]٢[ 

ورجعحطر لا أنه قها ثم حرج، فإذا مكرم، هذا المجد يسقمل أن المطر من خوف أو 
باق.اعتكافه فإن 



^قضاهانينيه4الإئماسيضل ٦٤٤

علبحملهثا سه، الماصي وجع روايى، عل يدل ما المنجد وحبة ول 
ؤإوثه، ثاثة معه لأي لكلمنجد؛ مهي وباب حائط علميها كاف إف ممال؛ حال؛ن، 

م:ضمحاممهام
منه.ثبمث لأما اعتكامحه؛ بطل النجد مى حارجه منارة إل حرج ؤإل 

اسكاهمiةلأ٢؛.ظألَلأظل؛لأئذازة 

الث-زة.(ل كانت إذا يعي: ؤف؛ئأذو4هوالصحيح؛ القاصي ماله الدي وهدا ء ت١ 
كانإذا حلمه أو يساره أوعن يمنه عن أو المنجد أمام يكون الدي الحوش يعنى: 
الجد،حارج كان ؤإن إليه جرج لو المعكم، بمر ملأ منه فهو الجد حائتل يشمله 

الجد.من ليس فهدا فيه، صلوا ابقإعة كثر إن حياطا ا جعل لكنه 

للمجدبثه رول مهل مكن، عليه بي إذا المسجد نطح قائل: قال فإن 
يصحولا للمجد ناع لأنه بعضهم؛ قال، فوقهكإ المساكن منئناء بالمع يقال، أنه أم 

فيه؟والحائض الخثّ_، لنث، 

للمرار،ناع اداء لأن للثكتى؛ يناء المسجد قوي، يبش أن تحوز لا قالحواب: 
بمسحي،ليس فاعلاها مسجدا، أمملها جعل ثم عارة، عمر محصا لوأن لكن 
المجد.فوؤ، أما عل بماء فيها تعف أن يمكن ولا 

كانت،ؤإن الجد، من يثرج لم مإنه المجد ؤ، كانت، إذا المنارة لأف وهدا ]٢[ 
عنمنفصلة كانت، إذا لأما عليل؛ ثعليل ٠ الخظابُ أيٍر وثعليل حرج، مثل عنه حارجه 
إنهولوقلتا: آلث؛شءده، ل عئك١نول فال،: تعال وافه منه، خارجه فهي المسجد 

ا)؛(الهاواة)ص:خآ-



٦٤٥ةتاو،الإهممد 

قفل

ئمئكضاوأة1زماخا،دنت ثإذا 
يمشمة!لا الاعتكاف منة يتندر ;؛وص أن تنزفا، ق عليها الاعتداد وحويت، أؤ 

اشربعموم أو منزبه، آو ناله أو يمسه عل مئها هاف فتك لوقؤع أو شديدة، 
بأصلالواجب إَ يسئط هدا لأف الاعتكاف؛ ثزك قلمه حروجه، إل والاحتياج 

أول.هره وا-بمإعة، وهوا-اءئقة المع، 
يزجع؛لز ماء ؤإل أله، رجع شاء قإف ثطؤغ، والإعتعاف ^^، ١١زال ^١ 

لآدهلأي؛رميامحئاال
لأنياالمد؛ إاْات ليماس حزج لو نفز لا أيضا: ها -ابع. لأما نفز؛ لا 

فانهالمجد حارج منايم إل جرج إذا أنه المؤلف ذكره ما فالصواب: له، تابعة 
ال.ءجل..من خارجا يعسبمر 

كحيفسمنه؛ بد لا لأمر الاعتكاف وترك المعكف—، حرج إذا واضح هدا آ ١ ] 
ووجبالجد، ق ثبمى أن لها ثمل لا متسن، أو حاصت إذا لأما ؤنفامها؛ الزأة 

نحرج،أن عليها وجب معتكفة وهي روجها مات؛ لو كعا منزلها، ق علميها الاعتداد 
مهعل منها نحاف فتنة لوفؤع أو ثدييه، بمثمة إلا الاعتكاف معه يتعدر أولمرض 

هداوكل الاعتكاف، ثزك فله خروجه إل والاحتياج اشر لعموم أو منزله، أو ماله أو 
فتءاإذاكانوا-بما.

فهوان الإئفيه منع مل كل لأن سبب؛ ولولعير تنرج أن فله ملأ كان إذا أما 
والعمرة.الحج إلا منه خروجه جائز 



اسقضاهايهمصاسمماسبجضل ٦٤٦

أحوال"ثلايؤ مذ يدل لم مدورا كاف ؤإف 
لاثهحنب؛ ياقيها إقام معليه تطلمه معلومه اياما ثدر ياكوف أف أحدها؛ 

ياقباثدورعل(ولج
زكئازةذص ١^!؛ قهنقي:أن ئحه، عي ي 1ائا م اش: 

 ،،jعثه.ممازه ولا سديها أذ وئ _؛

الئدورفغل لركؤ يم؛ن؛ وكمارْ رك ما مصاء معلنه معينه، مدة يدر الثالئ؛ 
لعيرحروج لأمه له؛ ائروج ل كمازْ لا مإيه والكاس الحيض j( إلا قته، ول 

الإسان.-ياحة اُؤروغ ثاقبة معتاد، 
العام،واشر ا.لتعته، كالشهادة لزاحنمس،، وج نم كل أن الماصي؛ ويكز 

للحمى.الخروج استة واجب،، حروج لأله فيه؛ لاكماره العدة، ومماء 
كماز0لأ بعير اان_دور رك مذ كل أف عق ثدو رواده الآطاد-ا أبو ويكز 

•الاعتكاف مذ الحائض حروج عل محاّا علك، 

واجتاالاعتكاف كان إذا ما عل محموو الولف كلام إن مول،! هدا عل ويناء 
ؤإذاللصرورة، إلا ينرج لا الندور بأف المنذور عن الثمل ينتلممه لكن المنذور، وهو 

نمرلحرج أن فلمه الممل وأما باقيه، الأيام دامت ما الرجؤع عليه وجب الصرورة زالت 
وانتهنر.صرورة كانت، إذا ير-ى ألا وله صرورة، 

حالات؛ثلاث من تخالو لا المنذور الاعتكاف أن اأؤلف ذكر ا ١ ] 

أعكفأن ءلJذر ف مول،؛ أن مثل مطلقة، معلومه اياما ثذر يكون أن الأؤل؛ 



٦٤٧، £؛£VI،jLlj؛؛

زالثم لعير، حرج إذا فهنا مثتابعة• غثر ولا• مثتابعه. يذكرت ولم فمط• ايام عثرْ 
القابع.فيها يثارط لا لأنه يكملها؛ فانه النير 

وعاليهوأأ أن بين محؤ فهدا وقتها، ياءيرأ، لم لكن مثتابعه، اياتا ندر إذا الثايةت 
بالقاع،أحل فمد انم إذا أنه ذللئ، ووجه عليه، كمارة ولا يثي*ئ أن وب؛ن يم؛ن كمارة 

النذور،الوجه عل ما آتى فقد استأنف ؤإذا يمتن، كمارة فيه محب، بالقاع والإحلأل 
ظرْ.من قيء بمن، ولم 

 Iأعكم،أن علثدر لله يمول! كأن معيرأ، وقت، ق متتابعة اياما ينذرها أن الثالثة
عليهنجبا فإنه بعذر انمهلستا فإذا حددها، فهنا رمضال. من الأواحر العفر ل ايام عثرة 

أسدها.وهذه الويتذ، لقوات الكماره؛ وعليه متتابعة، نيرها لأنه متتابعة؛ يمقتها أن 
وحاصثرمقاف من الأواحر المفر يعتكف، أن ندرت إذا اأرأ٥ ت قائل قال فإن 

أيام؟من ص ما إكال يلرمها هل طهرت، فإذا طهرت،، ثم الأيام، عض بي 
رمفاف،من التتابع وتلزمها باقيه، دانمتؤ ما ثمل ما إكال تلزمها فالحواُبه؛ 

قضاءإدف فهو القلئع اعتكافف ئقيم أن ممدها اا1ن.ر هذا كان ؤإذا فلا، المضاء وأما 
يمقته؟أن يد لا والصيام يلزمها، لا وقته فات الأواخر العفر 

اليومآحر ف، فحاصت، يعكم، أن معينة ايام عثرة امرأة ندريت، إذا قيل• ؤإن 
امحكادها-Lم؟نقول: العاشرهل 

ؤبمما كمارة عن صامنت، أما لو ^١ عن>ر، هذا لأن يتم؛ أنه الفلاهث فالحواُب،ت 
•يوما وثمفي ئكمل بل تستأنف، لا فإما لحدر أفطرت إذا كمارة وهي، اشابع فيه 



صضاه1نيهمصالإئماحدبجضل ٦٤٨

نحل

عنكموةيأنئم ولأ ينال؛ اف ^ الوطء؛ المنكب عل ويرم 
]اومة:ماخا[.لثشحده آ4 

أوأحدهماوالواه أمزْ ثم اعتكائا، يعني! متتابعا، ثدوا ندر إن الرجل ئل! وإ0 
يكمل؟أم الخرؤج بلرمه ثل لها، بد لا يأمر 

أوهاكا،بدلك لتفزرا بجب لولم أنه بمعنى! صرورة، هناك كان إذا فالحواب! 
معثةنيرها اش الأيام كالمت فإذا نجب، فلا معتادا أمرا كان ؤإن اُؤروج، عليه وجب 

الومت،.عن لخروجه ؤيكمر متتابعا، يعكف أن عليه يجب فحينئذ 

وأفطرمطلقة ايام صيام ندر إذا الصيام ق يكون الأءتكافإ ق يكون كا وهدا 
أيامعثرة أصوم أن لمذر عل ف ت يهول، أن مثل يكمل، فإنه عير لغثر أو لعير منها يوما 

وحصلتمهللقة أيام هده لأن عبلذلأ ولا كمل لمقول! الأيام من يوما أفطر يم فمط• 
امتانف،له[ لمقول فهنا عذر لعز أفطر ثم مثتايعة، ايام عثرة صيام لمدر والثاف منلث،• 

يتأنق،أن يلزمه فهدا بوئت عينها إن وأما بوئت، يعيلمها لم لأنه عليك؛ كمارة ولا 
الوين،.لموات يم؛ن؛ كمارة وعليه ؤيتاح، 

اليةويجيد يرحع هل عير، لغير حتج يم ثملا، اعكفإ سنص قيل! وإن 
أمئواٍل؟

لعيركان فإذا عليه، يكمل أن يمكن ولا الأول، بطل عذر لغير فالخواب،! 
الأول•يه ثرجع أن باس فلا 



٦٤٩ممسالإصل1د 

لكلصومأسدها العناية حرمل، إدا الوطء لأو اعتكايه؛ أمد وطئ يإف 
والحج•

الحجثتلأة،دوو س اهإغ;أثؤي لأف ؤالثاهي ؤالنامد 
زالءثنم،ؤلأظانةه^شه.

الكمازءكا-لإ.ه موجب ١^٤، شدها عنائه لأيا عثؤ وعنك: 
زَلأظزلمداليوع،ي يادةلأتجنُام لأي؛ ن\لأثو 

ُ.وو،ا ١د الماس ينقص وهدا وشال، عتر كصوم كمانه، بإسادها تجب هلم 

تعال!اممه قول دليله يطا• أن عليه تجرم العكم، إن ز؛ئث\ذئ4.' المؤلف يقول [ ١ ت 
فندحائغ فإن الحاغ، هي والماشره: آلثشحده، ل عتكمن وأثن سمئهئمى 

الصومق لوأكل كعا فاقنيها يخصوصه العيادة ق عنه منهيا ارثآك—، لأنه اعتكافه؛ 
الصلاة.ق ذكؤ \ن 

نحمذأدئق!الولف، مول به، مد فإما يخصوصه فيها عنه منهيا فعل إذا والعبادة 
،١٠والصوم حي بدليل ونهوْ ءندْ ي>تيى ع ١cا'إ؛لأن تواء؛ اهي وايوالع١مال ١٠

•لم مغثر عليه بى الدي الأصل لأن لم؛ مغثر قياس لكنه وقياس، حكم هن«ا 
نهوالعلت، إذا العبادة ق الحفلورات حميع إن المسالة! هدْ ل الراجح والقول 

يبطل.ولا ثيء، ق العبادة ثصر لا فإما أوإكراها أوجهلا 
عله.بم، الذي الأصل إتالأنذإلك ءف: نقول ذلك عل وبماة 

والعلم؟والسهووايهل العمد فيه يستوي ايحفلور هذا أن عل الدليل وما 
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المادر؛أندر من يكون قد هدا ولكن اعتكافه، يفند لم ناسنا جامع إذا أنه فالصواب 
وجائعنؤ ثم حاجة، إل حرج لو محا اباع يصور إنا المسجد، ل تجابع لن لأنه 

بعيد،فالنسيان له، ذاكرا ستكون بالاعتكاف اقالئس لأن بعيد؛ أيصا وهدا روجته، 
النسيان.من أقنب لكنه بعيدا، يكون قد أيقا وا-يهل 

كائتامرأة أن فالو الإكراه ذللث، ؤمثل الخالق، ق عاليه ثيء لا أنه والصواب 
اعتكامهافإل مكزهه زوجها وجامعها الخروج من فيه لها بد لا لما وحزجت معكفة 

الإهماْفتنأم.ءلش،ءلبمللاتئل؛شيمالأدلتالدالتض5،؛
م•(■

قياسلا والكمارات بصواب، ليس فهدا فيه• با•؛٢١٤ الكمارة عليه إن قولهم! وأما 
الفطرلوثعثد أنه ْع عليه، كماره فلا الفطر ثعمد إذا الصائم إن مول! ؤلدلك فيها؛ 

اباعتكون أن يمكن ولا قياس، فيها ليس الكماراُت، لأن وذللث، كئارة؛ فعلته ؛ا■باع 
حم.يلحق أن بد لا مول! حتى الاعتكاف ق للجعلع مساؤنا اُلج أول لصوم ال 

قدا"بماع أم بينة؟ فتوجب اُلإ ل ا"بماع تكمارْ اتلحقه تلحقه؟ مي؛ بأي يم 
فإطعامنجد لم فإن سهرين،_1^*_، فصيام نجل لم فإن رقبة، عتق فتوجب الصوم 

أج؛يكون فإنه لوثعمد حتى 'مليه كمارة لا أنه فالصواب! ماذا؟ أم مكينا، ستئ 
كمارة.عليه وليثمت، اعتكافه، ويفشو النهئ، لاؤتكابه 

منوفرها اباع- غثر ت "نبي الباشرة ب؛ن التفريق وجه ما قاتل! قال فان 
عاتشه؟وهوحديثه واجد حديثإ ل أتيا ْع والئراء، كالإع ا،لفسدايت،، 



٦٥١ةت1بالإءممد 

فيهاتالكمازة موجبو واحتلث 

صوزضال؛تاناياعا.ممال 

كنائريم؛ن كمار0 هكاثت ، ثدو كمارة لأمثأ يمتن؛ ئازة هي بكرت ١؛؛، وص 
مماراته.

السلأف مباحة؛ مهي مهنة لثم كاثت قإف المرج يوف فتنا اثامرة وأما 
يشلشهوة كاJن ؤإذ ثو3ؤ>رآ. وهو مرجيه عائشه إل رأنة ينمح_( ف كلس 

ولاتاشزها،ااا'امزأ0 يمس لا أف للماممف راالثتة دْءتبمةا1 عائنه لمول محرمة؛ 
داود.ابو زؤام 

الئزم.كقزؤال ثإلأ اتي5امة مذ هأنزل ثم مإف 

الثسولهوفنل ك،ا الاعتكاف  xJbلا إنزال فيها ليس التي الماثره فالحواب: 
ؤكالمانم تفسد لا بثهوة كاثت لو حتى ٠، ٠ عايشه هع ءقيأدقأ؛'ْرآلسة؟أ 

اراد:بل الواجب، بمال ما ها بالثنة انراد ليس ألأص« ®الثنة قولها: [ ]١ 
واحبه،كاثت ولو الطريقة عل تهللق والثئة الطريقة، اراد لأن الواجبة؛ الئنة 
مثننا، عندها أقام اق_، عل البكز روج إذا السنة ®من لآ.بمئت أنس قول ومنه 

الصيام،كتاب ت لم وم(، ١  ٩٢٧)رقم لكانم، الماشرة باب الصوم، كتاب البخاري; أخرجه )١( 
(.١١٠٦رقم)محرمة، است، الصوم ق القلة أن بيان باب 

ومسلم!(، ٥٢١٤)رنم الكر، عل الثيب، تزوج إذا باب الكاح، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢، 
(.١٤٦١)رقم البكر، تستحقه ما قدر باب ؛^_؛؛؛، كتاب 



^قضاه1نيهمصالإئماسبجنينبل ٦٥٢

يكوفأل عى يذيلن جرغ لأُه اعتكافه؛ قني ارثي أر ا منكن ثرب نإل 
منة•محارلكلخارج 

يلزملا لأثه ٤^٥؛ ولا عش قصاء قلا ١^^؛، اغتكاده محتد مرصع وكل 
وانتانف؛منه مثى ما بطل متتابعا ئدرا كاف ؤإف الئل، ئهوكصوم بالثرؤع 

الأيام.كعدة ملزمه، يائئه أف أمكن الإعتكاف، وصفِق التتابع لأف 
وجهان!محفيه معيه مده يدر كاف ؤإف 

^ع،هابي4َاقبماقاع
لفظا.

والتنينالتين، صزوزه حصل الثايع لأف الاصى؛ يطل لا إ ٠Jؤالئا
أمحتده،ما يمضى هدا محعل اول• به القرح عل ئالحاقذثة اظو، بهِق مص؛ئح 
ُ.حميعاا كمار٥تي وعليه لعير، لوأمحتدم كإ ؤيتمم 

للهقال! يعني معينة مدة سبق، مما الثالث، القنم وهي المعينه، المدة ق هدا [ ١ ] 
التتاع.فلزمه عثته هدا ايام. عثرة والعاثر يوم أول، ض ما أءتكف، أن ثدر عل 

وعقالمدة، وعير^ أوصوم، اعتكاف أو صلاة كندر ندروزرا من مائل؛ مال، فإن 
يفعلهمحلا صلاة كرك هو مول! فهل عندا فركه يصل، أو فيه سصوم الدي الوين، 
إنأ؟وعليه 

هّينهحدد0 فهوالذي هذا أما الثنع، حدده باصل واجب هذا لا، فالخواب؛ 

التتابع؟يفعل ولم القاع ندر حال ق القور عنه يسمعل ألا كمر إذا قيل! وإن 



٦٥٢ةت1ّالإءممد 

فقئ
زمْ،لكلقام نئ د لا نا جن\ئ!لا زلا يع ككف نبز 

ا1نجد،وعتأدتهفي ثعال افه طاعة لووم الاعتكاف لأف بالصنعة؛ ولا 
وهوحديثاثنجد٠١ والشزاءِق البيع عن ررمى س اللمي لإل تنافيه، فيه والتجاوه 
 َِ١٢]

•حن 

أواعتكفهامحلها غثر ق صامها حيث الأيام هوان عن هنا المحقر لا، فالخوابت 
المدة،بصرورة ؤإما بلمظه، إما متابعه؛ اياما ف ندر لأنه اعتكائا؛ كاف إن محلها ير غق 

مثتايعا،دام ما ثستأنمح مول! الاعتكاف؛ أو الصوم وافسد معينة مدة ق كان ؤإذا 
المدةق يعكف لم لو كإ المعينة المدة حاوج وبع المنذور بعض لأن ويكمر؛ بمسأيف—، 

ات5و.كوك اوء مملثا،وك المعين أولم:ثمفيالملة المعية 
قفحلقهم اناص وحاءه بالأجرة، تجلق حلاق المعتكف أن نرض لو [ ١ ] 
لهم:يقول أن إلا الاعتكاف يناق ما فعل لأنه اعتكايه؛ وتبطل تحوز، لا فهدا المجد، 

يزذيألا عليه تحب أنه إلا الاعتكاف يبلل ولا بأس، لا فهدا ؤوك ماحلمكم أنا 
ا-ظق.من الشسائهل الجدبالثعور 

فقال!حهئه, انس، قد يوبط هذا وقالت ان إنإليه واتى خياطا كان لو ؤمثله 
ؤثبللعلميه، حرام نقول: فهدا الأخرة. أعطني قال: الخياطة قت لئا ئم باز. لا 

بأس.فلا ؤإحائا وصدقه وم؛عا لوحاطه أما الاعتكاف، 
منه؟بمع هل اوعوالشراء قائل: قال فان 

الاعتكاف.ؤيبلل المجد، ق والشراء البيع وتحرم يبلل كدللثؤ فالخواب: 
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اعت؛5اءة.ثزك حزج هإذ 
لكومحاياإلذواك1ولإفن؛

 Jيعمل,يريدأف لكل إدا ننينن أف ثه يثغى لا ت تخيط العكف ق أحمد دا
يو]ه اأنملا:ض و ذبك من شك! ثء 3إل 

نحل

صاثةمحوجب ؤيمحش، بمبح هدا لأف إثاء؛ ق المسجد ق يبول أف له وليس 

والثراء؟بالتح يوكل أن ستطيع هل ئل: وإن 
يصح.، ٢٧٧فالخوابأ 

الاعتكاف.يتاق لا لأثه به؛ باس لا أجرة بدون فنله ]١[ 
المسحدق حجرة له اف الأنأن فرض لو يعيي• نظر؛ فيها الأول المساله ]٢[ 

إناءعنده ولكن البول موصع إل المسجد من يمرج أف عليه ويشي، البول، إل واحتاج 
يكونقد أيقا وهو فيه، السجد عل صرر ولا سيء، المجد يلوُث، لم فهنا فيه، فبال 

نقو.فيه \.ؤف مزل أن \بأ محتاج غثر أو لدلك، محتاجا 
أماميبول أن أراد إذا صحيح فهدا ويمحس،ا، رريقج ١،^^—، قول أما 

المسجد،ق حجرة ق لكن إذا أما شك، لا مبيح فهو مصلاهم مكان ق أو الماس، 
نظر.ففيه منه. فهي المسجد حا أحاحل قد لكثت، إذا إما قلنات وامححرة 



٦٥٥

ثهوتحهيتي إواية لأثه ث5دوك؛ فيه أوالسء أوالحجامه، المصد أواد ؤإذ 
ياجييرج كثا ممعله، اآ1>جد من حرغ صرووة، دبك إل ذعت ؤإف لكلبول• 

فعله.له هز عّئ انتش ؤإن الإسان• 
عائثةووت تإ المنحد؛ ثارث ينح بإ ومحرز الاعتكاف، ههنشحاي 

الحئز0ترى يكاثت نسائه، من امرأْ . اممه ومول لإ رراعتكمئا مالتات رْ.بمها 
هداذلألأ ابحاوي• أحرجه يمحل® وهي محثها الطنث وصعنا وربإ والصمزْ، 

ئبمه.نا خلاف الإغتكاف، ظلم:ش، الئلأة لايإ 

شو

عثهاينمط عيرَها أو ثمنه ويصح اثنجد، ق الأكل لأمعكف-إ ومحور 
اأنجل.،حاوغ يذئأ طنت،؛ ق يدم ؤثعسل اثنجد، يتلوث كيلا منه؛ يمح ما 

م،ثد0؛لأمحموجولأبمد.
وهويفعله كال . البى لأل ثيتياله؛ نمْ ويرجل يسظم، أف وله 
\ووو<يائة'لأمحئ؛ _؛ لأف القاب؛  y-jث:تيى بم'أذ:شوث ؛ممف، 

ئللممحئلمذ/لكلكلئزم.

الفارق؛مع قياس فهدا يغسله® ثم أرصه ق يبولط أن أراد لو ُلك،ا قوله• وأما 
المسحديلطح أن نزعا ولا عقلا لا ينامحب ولا المسجد لوث ممد أرصه ق بال إذا لأنه 

يدهبكسلها.ثم بالنجاسة، 
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ا؛Jحا■>؛تها نثأم ٤^٥، محدث أف وله لدلك، ١^٤؛ ؤيئهد يزوغ، أو وله 
قحدسة،ل1لأ، أوورة هأئثه ئعثكما لكو . ؛ ٧٥١زئول ررأف صمه ويت، وج 

سس،مماممش«عملأا.

وعمدالاعتكاف، يناق لا هذا لأ0 نعم؛ وهومعكف؟ بروج أن له ثل ناء 
يريدالرأة وئ يكون أن مثل الإنسان؛ إليه نجاج ربا وهذا المهللوبة، الأمور من المحاح 

قوهو يروجه أن يمكن فهنا معكما، الخاطب، أن وصادفح البلد، من يسافر أن 
ذلك،.تدعوإل لا الحاجة أن فالغالب ؤإلأ المجد، 

وهلمالمجد إل لمز با؟بما ولكن عرفة، المحد ركن ق ونحع إذا قائل: قال، فإن 
المجد؟أرض من أصلا وهي فيه ثدحل فهل المجد من لمنت أما عل امحدوها 

إذاإلا ونحوذلك،، الشراء، من يمغ ذلك، وعل المجن.، من ثكون فالخوابخت 
مثلا.دكانا يكوف لأن منه الخائب هذا أحرجوا المحي حططوا ل، الأصل من كان 

اليد؟لعسل ؤنرج أن بحوز هل ت قيل ئن 
بعضق ير ولكن بدا، ذلك من له لأن لابحوز؛ يقول،•  ١٠٠٥^فالخواب،ت 

وقدتخئج، أن د لا فهذا اليتم، ممن طعانا أن:أكل مثل ذلك،، من له د لا الأختان 
الإنماء.ممام تتقي لا أيصا والمناديل مناديل، عنده يكون لا 

هوقال وقد أهله، مع عكهادةلأْؤئم الئي حلق حسن عل ذليل هذا ت؟ءفي 
^تمض،ثبمدالإئالأتي((اأء.

حديثمن (، ٣٨٩٥رنم)الك،.، أزواج فمل ل باب المنانبخ، كتاب الترمذي؛ أحرجه )١( 
(،١  ٩٧٧)رنم الماء، معاشرة حن باب النكاح، كتاب ماجه؛ ابن وأحرجه ةع^بمءا. 

لآ.بمتعا.عباس ابن حديثإ من 



٦٥٧ةت1بالإءتداق 

—بسئتأ

لايعنهما واجتناد_، القنآن، والدكروتلأوْ بالصلاة النشاعل لة ؤينتحب 
بميه.لا U ;زئة ١^ إنلأم ضن من محإف زالأساJ؛ \م\ب من 

عيمح/في ذلك لإل الكلام، ئ والإكثار واشنش زالبماب ^١^١٤ ابداق 
وسهع؛اذته رلروم ثعال افب انتثعاوطاعة هؤ الذي الاعتكاف قفي الإعذكاف، 

ص
لإ:دياحاصم،دا:نم

أ.كالصوما 
ُي ؤإدخالالإيناس، من ذلك، ل لما أهله؛ مع المعكم، محي٠^، جواز عل دليل وفيه 

الثرورعلميهم•
بعضيفعله ما ذلك ؤمن له، ثكر، ليهيه المغادر؛ ْع امحام مشروعية وفيه 

له.ويفتحه البانم، إل حرج من ْع يقوم حيث الناس 

جوازعل دلتل نه هل الين، إل يملتها ه الرسول قام لثا صفية ث قائل نال فإن 
صرورة؟ا-قروجلخر 

القل،ق حرة متأ -م-جت، امرأة هينر اوسول لأن دليل؛ فيه ليس لا فا■بموابت 
سهلحلا النساء بعض لأن خاصة؛ حالا هازه ثكون وقد افروج، س بد لا أنه فرأى 

أنمجلالثلإْللأثا.
واللعنوالشتم الثبادّا فتحريم بالاعتكاف، خاصا ليس هنا التحريم ولأن ]١[ 
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محل

التزامهأثا 
لهاما ممال! دت\5ثلم، لا ؤ\ت\ أحمل، من امرأة عل رمح.ةغئ الصديق ابوبكر رردحل 

مذ^١ محل، لا هدا قإو يكثمي ممال '، مصمتها حجئ، ممالوا؛ لأس5للم؟ 
البمحاري.زواْ اجاهلك، عمل 

المحل؛؛إل يذم صمات ررلأ قال؛ انه ه الله رثول عذ تقهنئ، عئ وعذ 
نؤاةمذاثد.

هوالعبادة مس ق المحرم أن والقاءد0ت وغثرْ، الاعتكاف ق محرم أشبه وما والهدف 
يبطله.فلا حاوجها ق الم،مم وأما يبطله الذي 

ذكراهاالتي والقاعدة محثئا؟ النلأة ق الياء إل الطر أبز قائل: قال فإن 
ستقيم؟هل يبطلها، العبادة و المحرم الفعل أن وص قليل قبل 

وهداصلاته، ثبهلل التجاء إل ظره وخ إذا العاناء: بعص به قال هذا فالخواب: 
بابمن هذا إن قالوا: وكاتجم مد، لا أنها عل العلم،اء جهور لكن القاعدة، هومقتسم، 

ثالث،؛لا قوي قول ثبهلل صلاته بان الثول لكن بواجبه، ليس وامحؤع الشؤع، ثرل— 
صنأنمحنأبماثىإ«را؛.

بدأُتج؛امح^.أن منذ وصمتن، حجتح أنها يعني: ا ١ ] 

حديثمن (، ٧٥رنم)٠ الصلاة، ق ال،اء إل البصر رفع باب الأذان، كتاب البخاري; حرجه أا 
نمحهثن.أنس 







٦٦١

نحل

العلموكتابة ومداكنتم الممهاء ومناظن0 العلم وثدوص المران ماماإمراء 

النادات،أنحل ذلك لأف الخطاب؛ أئو اخازثا بمثئ، إخدامحا: 
كالصلاة.له منتحثا ثكاي، النجي.، ل فعله ؤينكن معه، لتعدى 

لهامرط عثاد٥ الإعت١كاف لأو ا1دهب؛ ظاهئ وهؤ ينتحب لا ؤاكاتهت 
هقل فعله الآواثة ه هال. معأ, والصلاة. كالطواف فما دللئ، سشحث محلن اثنجد، 

',ضسمح; 
أفثريد الّنحد.، و يمرئ رجلا إو ١^: عد لأف هلغ \.ؤوؤئ: دال 

ققعد ^١ لأنسه، كال ^١ معن؛ إدا ممالت يوم؟ كز ق يقتم أف لعله يعكم—، 
ا.إوأ أحب يمرئ وإعثرْ، له كاف النجد 

 ُ.ِ الكلامعن بدلا المران بجعل من وأما به، باس لا هدا دظثرْ عل بالقران فايستنهد 
•فهدالابجوز 

أنأو والعبادة والدكر ااقنآن قراءة عل يقتهبمر أن الأفصل العكف، هل [ ١ ] 
1نئنا إذا هف أن بثن الأم دار إذا لكن يزلان؛ فيها وثاJاكر؟ وياظر العالم طم 

الاعتكافييغ أن الأئصل فهل يتعلم ولا يعلم ولا يناظر ولا المران يفرأ أن الأفصل 
الأمور؟هده ؤييع يعكف أوأن الأمور قذ، 

اللمالاعتكاف، من أفصل العلم ثعليم لأن سك،؛ ولا أفصل الثال فالحوابت 



^قضاه1همنيصاسمماسبجءتبل ٦٦٢

نحل

الفطرقلتله يبتث أو انتجب زنقاو مذ الاخز العئز اعتكف1، زمن 
اعتكافه؛.,......................,...,,.....س|د_، ق المصل ، liتجرغ يم معككفه، 

سقولا الاعذكاف، أهله يعرف لا البلئ هذا يكون أن مثل ئنة إحياء يريد أن إلا 
طالبوهدا أسوة، تجعلوه ولم الناس، يه يثق لم عامي |ا فلواعثكفبتعض، بعضهم 

١^!؛،,هده لجأ أن أراد علم 
أقوىبالسل الاس اقتداء لأن وذلك، أن:عكفج؛ الأفصل لهدا أقول: فاك 

فإواعتكفوا، للناس: يقول العلم طالب أن المكن ممن ؤإلأ بالمول، اقتدائهم من 
بالمزل.يمدون أكثرتما بالفنل يمدون الماس لكن نق، الاعذكاف 

والدكرالمران شراءه المعكفح يشتغل أن بين الأمر دار إذا أنه والخلاصة: 
بالمانيشتغل أو والمداكرة والمناظرة والتعلسم العلم عن وينشغل حاصه والعبادات، 

خاصسبب هناك يكون أن إلا اللهم أقفل، الأول دون بالماف فالأنشغال الأول دون 
الأول.بمفي 

Jp ) أنأم الأواخر العشر ق يحكم، أن العلم لطالب الأفضل هل مائل؛ مال
الملم؟بماالخلوسلحلقات، 

يدرك؛العلم كان إذا لكن الاعتكاف، من أفصل شلئ، لا الملم طلن، فالخوان،: 
فالاعتكافبعد، فيإ أدركه الأف يدركه لم ؤإذا البلد ق موجود ستخه من مثل 

قمحصلهم لا فيه يعكفون الذي الجد هدا ق مشاخ ياق أحيايا لكن أفصل، 
 Sf" أفصل.العلم طلس، إن يقول: فهنا الوئتذ، هذا



٦٦٢ةت1بالإءع1ق 

ؤإبراهيمحطتا، بن والمطلب جم، وآبا الرحمن، عبد بن بكر وآبا قلابه، آبا لأف 
والئزغ ززد النم، ظو وأ زلأ؟آا ذللئ،. :ضئوذ كانوا ١^، 

زافُمميقأم.زسبجأ،ظنيت،يو تامها 

تنالي ممن المصل هذا ا ١ ] 

تحلس\بال ولا ئعثكفه ل انمد أن:سولة هليضئ الأول: انألة 
انمي؟

اعتكافه؟ناب j أو محطثا ئتجئلأ انمي إل تخثج هل الثانية: وايالة 
التاسنعن والآuث ذكرها، ام الأثاث هدْ إلا عليها، ذلل فلا الأول اثألة أثا 

المسجدق العيد ليلة أبمى أن الأفصل هل إنسان: لوقال ذللث، عل وبناء بحجة، ليسث، 
ئلنا:يير؟ ويتأنون حم أستأنس الليلة ننلكر ق أهل إل أذهب، أن أو وهومعكف 

العيد.اتقاءثلة اسخباب عل دليل ئناك لمز لأنه أفصل؛ الثاف 
الأول،من أبعد فهدا اعتكافه ثياب ق تجرج أن وهم، الثانية• المسالة وأما 

المئركان وقد التجمل، فيه يس العيد لأن الأول؛ من أبني بامتحبابه القول نمي: 
ثوبق حرج إذا إنه ثم ومرور، يرح يوم لأنه ٠؛ العتدُ يوم يتجمل عدوآلصلأ0ؤقلأأ 

حنجمحكف فلأن هدا يمولون: الناس إليه فيشر رياء، ينبه ق يكون ربيا اعتكافه 
اجتنابهقاف مفتية ق الإنسان يسر أن منه نحشى ما أن سك ولا اتدلة. ثياب الوثة بثيابه 
لصيحة.ام 

فاعرب الرجل أن لوقرصنا المجد فا ولوبمي حص مجرح، أنه والصواب،: 

كانتأنه. خهبمثه جابر حديث ؛y(،_ u/t)'واليهقي رنم)ا"ا"م؛ا(، حزيمة ابن احرج )١( 
الخمعة.ويوم العيدين ل ها يلبجبة له 



^قضاه1همهمصاسمماسبجءت؛ل ٦٦٤

متجملا.اخرج ت مول الليله تلك السجد ق وبش أحد له ليس البلد 
الشهيدإن فقال! الشهيد دم عل المأله هذه قاس العلمإء بعض أن العجب ؤمن 

يقال!ولكن علمنه. مات ما عل متره ق فييمى همادة أثر هذا لأن بدمه؛ شابه يدهن 
حياةق الثنب وحد شيتتن ئق؛،_ إذا القنع لأن الأموي؛ هذْ مثل ي قياس لا أولا• 

بحكمها،مسألة كل مرد أن يجب فإنه معله ولم مه ولم ل  ١٠٣^
أحنن،عليه دمه وبقاء يغسلها، ثم ثيابه، يخير أن حاجه ولا توق قد الشهيد إن ثم 
العبادةآثار إن قننا! ولو الناس، يتجمل كإ يتجمل بأن مأمور فهوحل ، ١^۶٠أما 

ثياب،ثبمى أن سعي الأول التحلل حل إذا أيصا المحرم إن لملنات ثبمى• أن ينبغي 
بذلك•قايو ولا اج• علهنماخم(الإحرام 

حكمه؟ما العيد، ليلة محإحياء العيد ليلة قيام قائل• قال فإذ 
أنويمكن حنن، أنه مرض لو ثم ٠، صعيف،ر فيها الوارد الخدسث، فالخوابر! 

أفصل،بتالثج ق أحسها مول! بل السجد. ق العيد ليله احي مول! لا فإنه به نحج 
أفصل.بيتالث، ق الافاة وصلاة 

1 K ء*

وJوفقهيمال اممه بحمي• الثالثه اتجلا- ثم 
الإبإالجثد عروجل افه بمشيثه ويليه 

ابثأمحاب وأوله 
حديثمن (، ١٧٨٢)رنم العيدين، ليالتي ق قام نمن باب الصيام، كتاب ماجه؛ ابن احرجه )١( 

(١٠ ٦ ٠ )Y/ الخبثر التلخيص وانفلر؛ يهئبمند، أمامة أي 



٦٦٥ف،رسالآح1سواأ؛ث،ر 

والإثار^٥^١ ١٢١فهرس 
اثهسة*تأ* 

٣٧٤، ٣٧٣اللآبه أبمأ؛ابم|
٧١\ةوؤىو 

٧٦دار0 من نحرا دارا أئدلة 
١٠٢ئخا محمى ١^■^؛، 
٢٨٤ثذ0؟ زلكة اتودين 

٣٨.............................. مذكافور. كاموراأوئسا الخخينؤ العنلة اجننذِق 
٥٦٣^١ ٥٥إة بمادي أحب 

٤٧٧٠٠...........ثاينامذ مفى-محاتيات 
٥٤١العنل وجب ممد الخثاثان التقى إدا 
٥٩٦صوموا قلا سنتان ائتصف إذا 
٥٩٥،٤٧٦،٤٧٠ّّّؤ....١١.ّّّّ.٠٠.لأب....ئائطروا رأيتموه ؤإدا مموموا رأيتموه إدا 
٨٧....... ٠ ّ.٠ . ٠ لتقإثافلمه قإما ئصثامعه منجدخماعة آتيي رحاوكإئم ق صلتي إذا 
١ ٤٨....اا....ّ؟. ٠٠٠.........١١١ثلاث.؟.......من إلا عماله ادثهلإ الإئنان مات إدا 

٥١٧صائم وأثت كصمنتا لو أزأيت 
١١ ٠ ، ١ ٠ ٢ مأجورات عثو مأرورات ارجنذ 

٦٠٨٠٠............................الآؤاحر.......السع ل ثواطأت قنب روياكم أرى 
٤٥٥صاجا أصحت قلقي أرييته 



اصضصشق4الإئماسبجمحل ٦٦٦

٣٣٢صةومصَكيخمم 
٩٧•••••••••••••••••لهياذذ فلم لأمه تنثئفز أذ وعلا حل وثه ه البئر استأذل 
٩٧....................... له ق1ذو أمه م يزور أف وعلا حل اطه مى البئر. استأذف 

يوصللا الى الرجم وصاه صدفه،، ؤإكرام علتهإ، والصلاة له،، الإنتغمار 
١٤٨إلا:،، 

١٣٠، ١٠٥وُيءابمالآلثظ.................... 
٥٧٣أطشسكزأنميث 

٥٩٠أمح،أش 
١٣٩اعولآوبخظنات1 

٣٤٢ْتاين مق إطعام 
٥٤٠أفةأ;أك 

١٧٥...؟ ١١٠خرأءيائهلم توحئ. صدقه علتهم اقرض الله أل أعإم4م 
١٨٧،  ١٧٧منأعيائهلم......ثوحد أموالهلم صدقهِو عليهم اقرمر الله أف أعلمهم 

،٢٦.....١.١بأزأكؤينيجإلتأيره٠..
٣١،٢٦،٢٣ثمن.ر يإة اغسلوة 
١٣تلمه أن عنقر أعمم، 

٣٤٣الئؤاووثثا أغئوئلمص،
آاه،ملإهه)ِصوذ\ذوةوأ 

٥٢٤عتم يوم ل ه الئذ عهد j أظننا 
٤ ١٨بالوهاء أحؤ، عاينه افه اعفوا 



٦٦٧ضسالآءادطؤالإثار 

٢٠٤؛ Liلأف ١^١ 

٥الموت اللداتت هادم ذكر مذ أكثروا 
٦٠٧^يفمحالهثنىوس.. يراَخا ^;١ روا إلاأف 

-هدايعيب ولكذ الخف، يحزن ولا العي بدمع يعدب لا افن إف سمعوو، ألا 
١ ٣٣••••••' يرحم أو لثانه" إل "وأثار 

مصارعهمإل ك شهداء مذ مل مذ برد ه المحي أمر 
٣٤............منهاالوصوء ومواضع يمتامنها يدأذ أف ابمه يثثنذ اللاق الماء أص 
٢١ المز.ؤ........ّّّّب؛؛ؤؤ....1ه.........٠............... اكتة مص ١^^١ إف 
١٠قيهإ....ياشحرص ولكذ العندب، جزيرة المصلولِفي يعبده أف أيس الثيلماو إف  ٠
١ ١.٣٧ ّ....١ . ١ ...١ ؤ.٠ ؤ ١ ١ ...١ ٠ ١ الدسا ق بالعقوثة له عجل إسائا أحج، إذا تحال اف؛ أف 
١١٥دو\ؤوس\لأمج..لألأ..........اا....ّ.ب..ب...... إف 
oi  ١٦٣٦^^١ف منة ثثأدى تتأدى؛١ اه*تكه
٥١٢وهورم احثجم ه المحي أف 
٣٣٨ؤ..... . ١ ء ..١ ؤ.............٠ الم......... مى للصائم طهره يرصها ه الم إف 

٤٢٨جلده عثه ١^)؛تزدن 
٤٦٢وأئطروا فصوموا ساهدان ثهد إن 
٤٤٨يأنير شئث، ؤإف يصم، نئن، إف 
٤١٤محي محقا ولاحظ اضجثخإ ثئتإ إذ 
٥٦قميصه...........١.......ق واللام الصلاة عليه الثمّول كمنه ر بن افه عبد أف 
٠١ ٩ فزعا للمن'ت، إل 



اصيقضادئهمهمصاسمماسبجحنبل ٦٦٨

٢٦٤أ0 

٥٢٤............................ S^Uالأيس اظ ص أ0 إئ 
٤٦٤أثاأثهأبَلأمحأوَلأع 

١٣موتانا جرد كإ اف. وو رم اذجئد 

١٤٣إناكأيهؤد1ئفلأ 

٥٢١ونماه اف أطعنه إيإ 
٤٩٣، ٤٩٦، ٣٤٤، ٣١١، ٣٠٤، ٣٠٢.......................... يالكات إىالأَخاو 

٤ ٠٦واحد ثيء الطف وتنو هاشم تنو إما 
٤٠٤اثس أوناح ص إء 
١٥٣١١١..........١١١١١ثار.............مى صمايح صفحث،!ه القيامة يوم كاو إدا إيه 
٠٥٢ أحل مى وثهوثه وثنانه طعامه ثزك إثه 

٥٧٦القز إنثلأقاjاصمuظلوا 
٦٣٥اشجي...........................لإمح1،أننحثغِس نا ضلأة ِفي ولاثزاو 

٥١٨إولآمكملأضزأقايَلأ 
٥٧٤اوو:ت،كامظا،إوأكإزأش......ا...............لأ.ب.......ب.ا..... 

٧٧أئلأ-نيامنمم 
٣٥محممنمنذلأ،إنتأوذلاك 

٣٥ذلك  'Jibإذ ذلك ثن أكو أن نبما أن 
٦٢٢بنيرك أوف 

٤٤٩العم.اة أوكك، انمت.اة، أولئك، 



٦٦٩ءرسالأحادثوالإدار 

..ء.يءِْ  ٥٠٣٩>، أنن 
^لأأننينظج......بب..............ب...بما؛،آ-ْ،آأْ

٥٤......................................قتل مذ عل يمث حمستذ محلموف 

٩٣الرمحخ محه مثح الملك إليه يرتل يم 
١١٥أحد ين؛ واحد م ل الموئى جع 

٦٤١حبمثى حنت محل أف واسرطي حجي 
نيبمةس،هاثزم......ء.ّ..ؤ..؛..ب.........ّخلأه

٢٣٥اهلطان 

٦٥٦ؤ1امحىالآبلاءءء...........٠.....؛لألأ.بؤ؛ب..ؤ.....••
١١٢ئذذائفيش.س..........س...ن 

٥٨٤فيه وثعثئ فه ثلدت ين؛ ذاك 
rTY^,_....................؛؛؛؛؛؛.؛...................

١١ ٢ ؤ ؤ ؤ......٠.....٠... ؤ ؤ. ؤ ّ ّ ؤ ٠ وعنئ بكر وأبو وحئغ وعنز، ثكر وأثو أن! يهنئ 
١٨٠•••••••••••••••••••••••••••••••••••••يلغ حش الئى عن ثلأ؛ُثةت عذ الملم وبح 

٧٧نؤ-تامحامحزنج5 
١٤٢اضو:نلكمحس.........ء؛.........................ورحمة اولأمسأيتي 

^١١ الصا-نجذ اللب عتاد وعل علتنا الئلأم 
٥٦٦منصاْللئب سم مطهز0 الئواك 



سقضاهانينيصالإئماسيينو ٦٧٠

٦٦٠مموأولآمحذ1مه اغ صدق 
٥٢٦تحل ؛ ^i،Jنل 

٦٩

٤٢٤صقامشدِفيام 
سُِ ة ئيمخأصلواعل 

٦٩ضلواكإز1نئوفأضل 
٦٢اشجي........................................ئئ لكنت التي الرأة م عل صل 
٥٨٧ؤ.......ؤ. ّ. .٠  ٠٠....................ملئم \ذج' قزةثكو ضزم 

٤٦٩••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• برك وأفطروا برك صوئوا 
٤٥٩ئؤَيه لِخوئوا 

ينكلمضنمامه......ّ؛.........ء......بّ.بّ....ا.مخه
٦٠٣زاشزة افخ مه؛ قثال لا جهادٌ شهن 

٤٨٠، ٥٠٣له ئاiJؤوا عوكم عم قإل 
٤٨١، ٥٠٣..... ٠٠٠............................انمئةلأثين ^^٧وا

١٤٩٢>^، U نبج، م ئإِلبج، 
٢٥٥صدقه.ؤؤ.........ا........ا.ااا.........فيه ئل؛س نمته سعين ي،كذ!لا ثم قإل 

ju^;^٥٦٥؛ قإلَللمبجن
رثناببّب..ا...ّ.ا.ّّ........اااا.ا.ب..آهاعزمايت، من عزمه ماله ئإثاآحذوهاوشطن 

١٣٩ممدأائلملكبميىإ 
٠٢٧ اف4ُّلأ...........لأؤؤؤؤ.......ؤ..لألأ لأإَلةإلأ س\0 قإعذأثو،ظممئومإي 



٦٧١هوسالآ-مح1دثوا؛أئ1ر 

٨٤»ن\و'نفلإ1ضرا 
٣٢٦ى................. ب. ب....... ب..... نيَلأ زلكة ص الفلاة مز أذائا ص

٢٩٦

٢٤٣وأشامو\لث1ئ 
٢٥٧امحح نفي ذيا الئثز، اءة ث ئ

٧٠محمد عل صز اللهم ئولوا 
٣٤زل.......الأ.لأ...........ّبّ..ؤؤؤ؛.ؤؤؤ...ؤ. عل اص اس لكزتداغنل 

١٥ ................... ؤ. ١ ١ ١ ١ ولاعيائة. قميص فيها ليس نحوث أثوامحت، ثلائة ق كس 
ويهق كمنوه 

٥٧٧كلمحوشمو/بماثام 
٥٨٠بمة|ذاهاإلأاثام............؛ّ؛....ّ.اااااا كل.صلمآدمص 

٥٦٣٠٠.٠٠اينlمغتوم.٠بب......٠.....ّب٠..ؤ.ؤ.....نائزتواضممواأذاJ كلوا 
.٤٤٩شدة ق مفر ق ومفاو ق ائل. ْع كنا  ٣

*؛االنياحة........ا.....ؤؤ........ْى الطعام وصع الميت أهل إل كثايعدالإجي،اغ 
١٤٥فزوووها الموو زيارة عى عم' كث 

٦٢٣لأاممكافإلأد2ننم 
٦٢٤الثلاثة اذاجد j إلا ايكاى لا 
٥٩١دك من أمحو ؛١ 
٤ ١٨بد.وهم أعطاك وإ0 واط0 لا 

١١١لأمحذلوا؛؛وتؤلمموتا 



اصضاه1همشصالإئماسبجحتبل ٦٧٢

١٤٤|خزئلم لأمنتا
٥٨٩لأقئوا:دنم 

٢٠٦يةيأل:ءيلم 
٦٢

ضها......ب...س.ب.............س....بمخهلأ:ئوئوا;نم 
٥٦١لاتحله 

٥٩٧يومم أو يوم بصوم ومفاذ مدموا لا 

٥٩١

٤٢٥ثنام ُحصزة صلاة لا 
٨٤الكناس ءثلأةلأنلإ:تيوثامحة لا 

٦٠٧\ لآت\تث°
٧٥الأازأنمحثاوا:مسم لأ:سئ 

٥٩٥مين...••••••.•....■.••••••••••••••••يو أو يوم بصوم ونفاق أحدكم يقدس لا 
١٢٠٩س............ب ^ أف م !_ اثانلأ:ثا-فى 

٦٤لأنحثوخطنة 
١٨٦لازئ 

٥٦٢الفطن 

٥٨٩لأ:ثوسأطىا:زم 



٦٧٢مررسالآح1دثزامحث،ر 

٤٨٥حامذءرىاأذا0س 
جنمه--أود1و; جلدة إل فتنقي تائه، فتحرق حرة عل أحدكم عمحلس لآ0 

١٢٤

١٣٥وساثئخهناص 
١٤٤الموو رائدات الحمر لعن 

١٢٥مناحي..................... أدبتائهلم قبور اثيدوا والنصارى اليهود عل افب لنثه 
٦٠٣كدمحغأسذاجا 
٥٧٩لكائمممحاز،:>حهإ 

١٣٨فته.....لت زون تجة، ل لن زانمخ ١^، ِفي م-بمث زازثغ نشه، م اعفن اللهأ 
١١٣امحأامحبملٌاوفي 

٧٧٩، .....................................١ ^^١ زشاهد.نأ ؤذئثا ^؟١ ١^٥; الثهأ 
٧١الل4أاءفزلثزازحمث 

٧٩ملأرذاأبمؤلأمحثابمدة 
٤.٧ ٠ ّ الإيإن...... قل فنومه منا ثومتته رمن، الإنلأم، عل ماحيه منا أحيته من اللهم 

٥٧٣يتا>الهلأولزذها 
٥٦٦يماكءئJكلم٠....٠..٠......٠ااا..ب...

٢٨٨صدئه........رمه ولا عدة ق اكم قل ليل  ٠٠
٢٨٣ليزفيا،قهزلكة 

صدمه...................■....••••.ّّ......ههآالورؤ، مى أواق حمثة دو0 قيأ ليل 



صضاه1نينيصالإئماسبذحبل ٦٧٤

٢٧٥،٢٤٧،١٧٦.........س....ى.محتنق................
٢٤٤•••••••••.............•-.---•صدمه يمر ولا حب من أوئق حمثة يوف فع ليس 
٢٧٥صدمة دينارا جبومحأ دول فظ لتس 
٤٤٨الثفر الإالقزمِفي من بش 

٦٥٨^بمازم.....................--..-......-.....-------......
٥٦٠عليه.............................اموصته مما إئ أحب عبدي إئ مرب ما 

٥٨٥ىتاسمظتيتضال..................................

٥٨٥صاصطألحيإلاش........-.--......-.....--.......--. 
سيئائافه يئركول لا رحلا أرثعول جناؤته عل مقوم يموت مسلم رجل ثن ما 

٤٣إلأثشهلمامم4ُذه 
٢٨٤.......................... إلا. طها ميا لاتزم فئة زلا ذق ضام مذ نا 
U ثقيءإلا لاثمكوللأممهزيلا أزبموف ء بند ئنيمبموت من

٦٣اممهُفيه 

٦٣....................... النلمى من صفوف ثلاثة عليه مصل نجوت مسلم مذ ما 
إلاث1ئا يافه لا زيلا أربموف •جنائته عق مموم بموت منلم مذ ما 

٧٣النار...................مذ ومقعده اية مذ نفعيه ومدكتب أحدإلا من منآكم ما 
٦١٠- صل ما مآوثزت واحدة صل المإح حثيأحدكر مإدا مش، مئئى 



٦٧٥ضسالآ-ء1دثوالإو1ر 

٥٢١

٠٤٣نذ1م|نمبثمحناسمحأي 
١٥٧ث1ءة لليي ماله ماو وله عدا باغ مذ 
١٤٢ طب ثن ءرْ بعدل يهندى من 

٤٢٢نذننِفيالإمةطهأمى 
٤٦٥.............................القاسم ابا عمى يمد فه يشك الدي الين؛ صام مذ 
..بب................ّ..............بؤبحههشوال من ست أئتعه ثم ومصال صام من 

٠ّّ٥٩٨،٤٤٢،٣٢١،٢٤٢٠ب٠٠ممأصنامزأ.بؤؤببؤ.....اا
٠٦ ٦ زاختثاتا هوأه نذ 
٠٦ ّ....٩ ..........٠ ؤ......٠ ّ.١ ٠ ّ لئلة..١ تام لة كتب ينصرف حش الإمام ءع مام مذ 

٩نذكاوآخئكلأمهلأبمياشُ 
٠٦ .................٨ ..........١ ّ..٠ ّ. ّ الأواخر العفر دأث«مهاِفي متحئث؛ا كاف مذ 
٠٦ ......٩ ّ..٠ الأواخر.. الثع مكمهالٍ، الثنه" تلك ل ~يعنيت متحرثتا كاف من 
٦٥٩•••••.•••••••..•.•......أولمئل نحرا يلئو الأخر واليوم بافب يومذ كاف مذ 
٥٧٩، ٤١٠٢'...............لأ.ب.لأب..... ٠٠٠زابجل...والننذبه الزور  Jyللمبمغ تذ 
٧٨ؤ. ّ. ّ ّ ّ ّ ّ .... النار...٠ مذ له مرا كانوا الولي• مذ واثنان الولد مذ ثلاثة له مات من 
٥٦٢ ، ٥٥٦ؤلته عنه صام صيام وعليه مات من 

٤٩٨................................صزمة ملسم ثرب أو يأكل صائم وهو ثجي مذ 
٥ ٩١٠؛لغم بمونك، أحئ يخن 



اصضاه1همنيصاسمماسبجص ٦٧٦

علتهصدهنح، مذ أ-ص وولدك ووجك ثعم، 
٩٢•■•••.......■••••••عليه يصلوا أذ أصحابه وأمن مات، يوم النجاثي البي. لص 

١٢٣شاليءنالكتا:ةءلم 
١٠٣ا-إفاثز شأوقعالساة 

٦٧ئكدانأ:ث 
٥٣٨زنجي 

٤٩٠ششىايً 
٥٩٥ظك\كذثو0 

٥٧٩اف•••••••••••••••••••••••• عند أيئ القاتم مم قوف ش م نص 
٥٦٩اأ،لآساشنأظلة••••؛ َْاش 

^^^؛..•••..•...•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••أ؛ا
٧٢ذثوذس 

٠٥٢ صدئة بقع وق 
١١٠

•٩•••••••••••••••••••••••••••••••• عنداشِ لكحا اشُ،يهأخاغ إلةإلا لا م: يائأ 
م؟؛،ه*هدغسزمابمثبجنتةئم 

٠٨٣ملحيلكظلآشينمض1مح 
٢١اضِ عتاص، أقزوهي القزم تزم 

*a*



٦٧٧،هوسالفواىا 

الفوائدفهرس 

الهضهة*ثأ* الفانية 

٦عم زز نمادثه زحم ذا الرص لكن إذا 
٧قهدصمُ محئد زش اوقى نلإ 

١١ى.ضمج،والأممحلضالأماي 
لتكمثل• اللعة، ذ حاء هكدا لكي ظهئ، والراد'. مراد، غير مس )ظهزال(؛ 
١٤أسهه وما وتعدك 

وعليهاليئ حلمه بإ سق5هوا أف للورية محل ولا واجب، الدين قضاء ق الاسريع 
 ِْ٦٠

١دين  ١

١از......٧ فلا وْي نيئة لكنت لو أثا اثتج، عل الوين قفاء ل الزلكة محزئ لا 
١ّ....٩ ... ؟..١ ؟ ؟ ّ ّ ّ ٠ بندء.٠ حليثة مى قئلوالأمه لا حتى البي دفن j، الصحابه تأحر 

١٢ اكتمل................؛ّب.........ّّّّّّّ. انس1حكام  ٣١٣الزصؤ بمد 
المدين.........ّؤؤؤؤ...ّآآمع يقن ولاأف ولاأذيكفن، الكافئ، مثل لامحووأذ 

٢٧

١١٠ الب فيها لأمحط المجاتة إزالة 
٣٦نياطح الذي هو او: الين 

٣٧الموت...........مل مج التي الأحداث، من الوضوء ولا العذل ماد أف محن، لا 
٣٩والنامو الصابوذ، الأسان عن محزئ 

٤* فقد.........ّ.ا....ب........اّ فقدُت، ؤإذا وجد وجدت إذا عله• ْع يل«ور الحكم 





٦٧٩موسالفو|ئد 

٩٨س... س ب س..... ضه.................... 

٠١ ٠ معم بئحص ومنهجنا طريئنا نعلق أف محوز لا 
١١٠

إذاكانفيشمفإهلأطزشؤّّّماا
١٣٢'٠ ؤ.............٠ ؤ ّ فلا الأئئد مع أثا الينة، بئئض جاء إذا تكئوْ عبُ اس 

١٣٤أوباقاخة باش ًثؤلإا اضتزثع الئاك: 
١٣٤الشمحلقتجثا اثاكة:ا-

١٣٥الث.ائه:فهىاشظقاتي 
١٣٦اشخطحرامدلأمم 

١٣٦الءلإوا-بمي 
١٣٩ؤ............ّّ..ّ... العثه تقييمهدء العثةالمنصوصهتوجبءءصسصالتكمبعا 

١٤٠؛........ ١٠١١اتيلإكٌّّّلألألأؤ...؛ااموأمااك؛ورأل 
١٤١ APJbفهدا عندها لإد.عوافه يزوومجولأ أف 
١٤١........ّ.......ؤ؛؛.؛.....ّ. ومققر. سك لا باو.ءة الأحزان لتهييج المقابر يزور أف 

وامتلأمها،الخواؤح إسلام والإسلام ويقينه، واعتراقه ؤإقراره القف إي،ان الإيان 
١٤٢الإي،امح؛ ئى حالا وهوأصعق 

١٤٢أكيالاسشممإمحامإسلأأ 
١٤٤............................اللنودّإ كبائر مى بل حرام، للقبور النساء زياره  ٠٠٠٠

قاصدةبيتها مى قئئج أف وأما و5للأءو، ثففح أف بأس فلا المرأة؛المنية مرت إذا 
١٤٦حرام فهان.ا ااممة 



صضام1ينيصاسمماسبجءت؛ل ٦٨٠

٤٩إليها..................................الصم وحب ثصتن ثئ ابمع أنكى إذا 
٩٤ ١ .١ ١ ١ ّ.١ ّ .. ؤ...١ ؤ. ء .... ٠ بدليل....٠ إلا النساء حى ل بش الئ-يماو{ حى ي بش ما 

؛٥٩حزوبعفةرقيق يعصه أل النتىيعفبمهيعتى; 
؛٦١. ٠ ٠ ...٠ ٠ ؤ . ٠ ٠ ٠ الربح......٠ من ونصيبه ١^ أصل له المال هورب الذي المقارب 

محرملاجاحة وكلمىمحء لابممط، الواجب فإف واجن، لإمقاط منمحء كل 
,ُ.ُِ ُء
١٩١فان 

٠٢ ٠ ...١ ؟ ّ.............٠ ّ... . ّ....١ ّ ّ. ....... ملهابا بندها ما ارباط عل تول الفاء 

٢٠الثزم:مالثص  ٠
٠٢ ٥ المزصي ب؛ن ما هى الأوقاص 

٢٠٧ا-اثدعمىالض؛أنلهبتةأنهروالئإمىالعثملهسة.....ا......اهااؤ......... 
٠٢١٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ..............٠ .٠ ١ ١ ّ ؤ ..... ؛ ّ ّ ؛ ّ ّ .. ؤ..٠ . ؤ؛ دزخا؛ أوعثروف ثاتان الحبرال: 

٢أخزاة..........................."١١ أي: أنماطا؛ الثي؛ عم أف معناْ: الشميص 
أوصافوحلطة أعيان، حلطة نوعان: اقلطة 

٢٣٤امح عاف مي انتزح: 
٤٢ ١ واحد..................ّ.ّب...بب........ا. مال كأما تكوف الأوصاف، حلطه أد 
دليلعن وتحمنر الصحيح، أوثعليلك، دليللئ، دل،كز أف فلا،٠ حلاف صار إذا 

٢٤٢؛.اكاش، وتعليل 
٢٤٤...ؤ...ؤؤ.ّاّ.ّ؟ّ؟ّا...................صاعابرئن ؤمقداره الحمل، هو الومحق 
٢٤٦الحراد..ا..ا....... فيها: فيقال الثم وأما فقط.، للزرؤع هو إثا المعروف الحماد 
٢٨٥به يوحد لا الاعتبار فاسد النص مقابلة ق القياس 



٦٨١ههرسامحواقد 

٢٨٨الدهب مى القطعة التقزة 

١٣٠ لالتكثّح................................. الإسال أعدم ما هي التجارة عروص 
٣٠٧دينارا عثرول الدهب ماب 

٣٠٧درهم ثثا القصة نماب 
٣٠٩رلحالتجانوخمئيتا'سم 

٣١٢ّ..٠ ؤ..........٠ ا>و................. بمطع لا التجارة و.روض الئبع تاذو 
٣١٤للأنل الغءُتاع 

الفؤشثقا الص الزكاة بمي: شيه؛ إل الشء إصاية باب من هذا القز: زكاة 
٣٢١...؛.........؛؛؛؛ؤ 

٣٣٦الخن 

٣٤٩جاتز.......................الئرط ويبل سببه وبني لأخ، جه مل الثي؛ تقديم 
يريل>الل.ي المكاذ ما ثم النار، عل يدة حن. محمي الإساف أف معناه: الوسم 

٣٦٦فيه سب أف 
٣٧٦النقل هو الخض: 

٣٩٧حها؛فيسلاش ام طو،
٤٠٧هوالقريب النسيب 

أحدهلو الثاق كان ؤإن للثاق حل بحق آحز إل ديعة م بحق، مالأ أحد مذ 
٤١٣ظ لم الأم بالست، 

٤١٦آواويت،لأصغئلإوكاةإلهم 
٤٢٥الفقم..............ؤ..... حاجه مدم الشر وحاجه الوقت، فضياله اجتمعن، إذا 



اسقضاهامنيصاسممأسبجينل ٦٨٢

بالكمهالسيئات وئصاهف فاصل، أومكان وماز ق والسيئات الحنان تصاعم، 
٤٢٦بالعدد هو ما 

٤٤٠العجز صدها الإطاقة 

٤٥٨............................ أيدا يوما ثادثتن عل الهلأئ الئهر يزيد أن يمكن لا 
٤٦٢....................  ١١للمجهول مبني  ٠٠ت قولنا من أحسن فاعله. يم لم ؤا ت قولما 

٤٧٤الحقلأبماسحجالإلأدا 

٤٩٥للحال ظرف >اإدو١١ 

٥٠٢•••••••••••••••••••••••الدماغ أم إل ووصل الرأس j الذي ايرح هم، الماموْةت 
٥ ٠٢الأف من كان هوما اثيوؤل 

١٥٢ إليه ينتب لا المامي فعل 
٥٢٤والأيل المهار الأبيضوالاردهما الحيل 
٥٢٨امحل صده العلم 
٥٢٨النسيان صده الدكر 

٥٢٨الإرادة أوعدم الإكراه صده الإرادة 
٥٤٥............................الشرعيةالأمور ل واردة غر فهي الدهنتة المروض 

٥٤٨............ الحق عل ؤإقامتهم الناس وهوتربية العلم وراء ثيء به يقصد العلم 

٥٥١العجز مع واجب لا 
٥٥١يه ثنيغ كانت إذا المرورة ْع محرم لا 

٥٥٤والنون الألف، فيه ويد مما رمضان 

٥٥٩التهلؤع قبل الواحس، الإنسان يقدم أن الحكمة س



٦٨٢؛هرسالخواىو 

.ء.؛،  ٥٧٧يوعه إل الثيء إصاقة باب من التطؤع صوم 

٥٧٧. . ولوواجبه  ApliaJlفعل وأصله الئلمإ•، عند اصطلاحا الفريضة سوى ما اشلؤع 
٥٧٨........................................ الأءاJاء عن به يستر ما الجم مم ا-إقنة 

٥٨٣.بب..لأ...........ّ .... الصفة إل الوصوف إصافة باب من هذا البيض ايام صيام 

٥٨٤الخميس يوم من اوكد الاثنتن يوم 

مافيها يقدر لأنه المد.ر؛ ليلة وسميت يدرها، وعلو لنزقها المدر ليله سميت 
٦٠٧الثنه تللث، ق يكون 

٦١٢الوجه هوصباء الباج 
٦١٢مهلة واضحة أي! ت سمحة 

٦١٤..ا... ...........ااعباده سيئات عن المتجاور وهو وجل، عر الله أمإء من العفو 
.ا.اّ.آاآللثيءااّّّ؟....ّ...ّّّّّّّا....اا.ا..االالتزام معناْت اللغة ق الاعتكاف 

٦٢٠رقيق ويعفه حز يعفه هوالذي اابعذست 

١٦٢ .............................. أنماياكانوا يوم لك أن:قول: الهاآة: 
٦٣٩هىالح؛افت النفاية 

٦٤٤الحوش الرلجة،يض؛ 

*n*



سقضاه1منيصالإئما'سبجضل٦٨٤

^٠٠^^٤١٧فهرس 

ا1هسة* nwايوضيع 

٥الخنائز كثاب 

مجائلأس...........بس......ب............ى....ى.ه

٦ذإ.ض يائه 
٧التوبة عل وحثئ ازيض رقغ انتخباب 

٧

■٨• ■ ■ إنب5 وأماهم سنانته، وأع^مهلم يه، أهله أويق ازيص يلل أذ ؤينشنب ت قفل 
٨ًمحكلأهلألأاهيزئ 

١١

١٢قإداماتأعمصعشه قفل: 
١٣كمهئفيناكاص 

٤١ مويه يتتس حص يه اسظر موته سكل، إذ 
١٦الدنن الإّراعفيقضاء 
٠:\هئذ\ي 

٠بدلك إليه أذصى مذ بثنيه الناس أول 
١•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • جلاب بلا روجها عنل للمرأة خور 
١٢>^ ادم غنل 

٣سل:زلأ:ئملاةانجبي 



٦٨٥،هورساإوتىوءإت 

٢٥رجاي بتذ ائرأْ أد ينا؛، ص وجل مات إف 

٢٧طهازه انه أن اكفليس الميت يل بتغالراد 
أساط تكوذ أ0 نضي محوت 

بإظهارباس ملأ بذبل-،، مئهوزا والدين، الثق ق علته منموصا الميت كاف إذ 
٢٨الثزقئة 

٢٩■■■■■■■■■■■■■■■■•■•■■■ووفتيه ترنه يتذ ما ثينر ينييله، عئد اثن، وبجرد مقل؛ 
٣٠أساءت ثلاثه فيه زالمزص ت يفل 

٣٠الثة 

٣٠بالتئسيل ال؛ل"ن يعميم 
٣٠النجاسة مى يهلهثره 

٣١أشياءت ثنايثه فه نيس 
٣١ا-ظوس به يلع لا حكا اثث، مح، 
٣٢تنا دينجب4 خزيه يل■؛ عل يلم 

٣٢

٣٣ا1اء نع سدر ناله 
٣٤\ذثذن' ,عبويع 

٣٤نإووجأ4\لأض 
٣٤أ0صيخ\ 

٣٧كامورا الأجثت؛ العسلي ؛بملِفي 



^قضاه1يهمه4اسمماصبجءن؛ل ٦٨٦

3٣٨فل:زمةأمحمخق 
٣٨اءئ من أقفل الغنل ِفي اتارئ الاءُ 

٣٩شاربه زيص الميت، أظثاو مليم وستنتإ 3صلت 
١٤ ءئمصززءمس.د......ببس....... يقو: 

٤٢يعثل لا أقهر أويتة يوف له مذ 
ؤال1هياوإذايفز: 

٤٥•.•...•......••.•••••عليه وصلا عئل حثايه، طالث أو أكل، أو رمق، وبه خمل إل 
٤٧^^ ٤١١كمتيل مهن ممتلئ سلاحة عثه عاد مذ 

٤٨يم...والمحرق، مطعةيه، حيف أو الماء لعدم عسلة يعذر ومذ قهز: 
^ذمقاألشز........................................بم؛

٥٠اهثن ثاب 

٥١....................خميعه..............يسر ثوب الكمن ق يكفي ما واثل مقل' 
٥٥لأثزاذامحثئملألإ٦ثزف 

٥٦ثإفكمذِفيمميصنمئزرؤلمائةجار..................................... مننت 
٥٧حم1ةأثزف وص^j مفن: 
٥٨حشيش...رجلته عق وئرك رأسة، عش حمعه، بمر لا ثوبا إلا يجد لز •'ؤ0 مضل 
٥٩••••••••••وخمل• اأعنل، إل بم. لم أكمايه، وهوق يثر ميء م-ه حرج مإف ت مضل 

٠٦ زأنة.......................... كم زلا ، ١٧٠ثوت لي ، f^ ،Lu^١ يضن: 
٦٠يل5آا حكم بهلمل منتده ماست، إل 

٦١^^؛^،١،^، 





^قضامششصالإئماسبجضل ٦٨٨

٩٦ففل:زَلأهمزديرلكنج 
٠١ ٠ الأمة بين الشطان محريش 

١٠٢؛ابخملاينازةزائس 
١٠٣نننوف اينازة م اتيُعِفي 

٠١ ٤ ا1ثيلأاقازة ي ^٠^١٤ ١^٤ 
١ ٠٤منة الحنانة زاتبيغ يصل؛ 

٨حلفها ؟كوذ أف ئاكتا كاف إف 
ثهينتحب ثن حناوة به ؤإل يثة[، عند يقنر ثن قجلن سمها وإذا ت لصا

٠الحناؤ التاء ايع تكزة 
ففو:نمحرامحومح

٢مصزعه الشهيدِق يدهن 

٣مكئوْ حاجة لعم عثرش اثتإJ حمل 
٣لآممعبماوJخنا محف؛ فيها التي المنة الدسِفي ينثحب 

٤خم؛ءالآثو.سس. 
٦ومحسينه................................ وئوميئه المر ثعؤيى وينتحب يهبموت 

٧الئةأنثألخدلئ 

٨زَلأثدهنِفياشرمح هفو: 
لكضنيللألوحاحة..........ا...ّ........بؤّ..؛ب.بببب.....خالئنة 

٩......... ١ إلته. الحاجة هويحتس؛ إيإ الثبت، يد.حل من عدد ق ووةسث، ولا يصل؛ 



٦٨٩ههوسااوهاوئاتا 

١٢٠تفيةانمسواثتحت 
١٢١فضو;ثلألإتثلإالئم 

١٢١مدوشز الأوض عن المم ؤئرئع ت محل 
١٢٢سطحه مذ أيصل وسئمه 

١٢٣ؤمحسنامحانم........................صو:محةالإاةمام، 
١٣٥تفيةافوو,زظه 

١٢٥المئء ^
٢١ ٦ ٠ ّ.....٠ ..١  ٠٠ءعمه...... حل.ث الل.كووةِفي الثاعات الودذِق قرر زلا مصل: 
اثن.لواذ.......اا.اا..ما؟امنية يدمذق لم منّلم من حامل ذمية ؤإذامائت ت محل 

١٢٨قأحزجنه..الثوايل عليه نطت حيائه، ووجهت، سحنك، وليثا حابل، امزأة تاب إذ 
١٢٨خنةزةليثق:طئئ إذ:أغاثئ 

١٢٩زأجل نبش قيمة له ما الم وهعِفي إذ 
U قاي اأتِفي همن ض أيد قي قفو:  :J  أخلإلا ينه، ^١ زأث
١٣٠الشام 
١٣٢الم:ةزاثكاءضاك، ;الم، 

^^ذظنهُممبؤلأسمؤؤؤ..ؤّّ.ءلألأّّّّ......آآا
ا-اثاهج..ؤؤ؛؛.....هههبّّ؛ماؤدقااقوس،ناض/ذني 

١٣٦......................الدكئ الزنحا، ١^، افنخط، حالات،: لهأزح المماب، 
١٣٩....... ٠٠ظ:تح4لأم:اءاثت،زجثتانهبمحشامص...........

٤١ ٠ منكروه لالناس الطعام الميت، أنل صسع 



^قضاهاششصاسممأسبجحتيل ٦٩٠

١٤٠القتور..........................................ز:ائة لئ-تاو لِينكث قفل: 
٤١ ١ القبور زيارة مقاصد 
١٤٢والإسلام الفزيىينالإ؛ءان ُّ

١٤٢ض/خإمح-تي«..ؤ...؛ببببب....اا..ا.ّّ شاة إذ  l!p))قوله:ي الانثناء ذلاله 
٤١ ٦ ّ...... ؟ ّ ّ. ّ ّ... ء..... . ء.؟ ؤ..... . حلعثنليه.؟ المثابر لحل لئى ؤننثحب قفل: 
دلكمعه علميه، واجتا دينا أوممى عنه، أويفدى ثت، إنمان دعا ؤوذ ئضل: 

١٤٧حلاف بلا 

١٤٨ممحها مد الوالدين بر 
١٥٠الزثاة محاب 

١٥١الركاة وجوب ومتن، 

١٥١الركاة وجوب جحد من 

١٥١بوجوحا الإقرار ْع الركاة من امنع من 
١٥٥ضمح؛ئالأشلأمخثزكامح 
١٥٥محمننىقاثوالإمم>كاة 

١٥٦إلا تجب ولا ت محفل 
؛٥٧ااوة الثزطاكابي:

؛٦٠اس تمام الثزطاكاJئ: 
١٦١المقارب ركاة 

ا ٦٣'التجارة عروض زكاة 

١٦٥اشر عل الديون ركاة 



٦٩١قهوسامتىوىت 

١٦٨العمد.................................جن من مثكها أجرة سنتن داره أجر من 
١٧٠الصداق ركاة 

١٧١زلكةاشلة 
١٧٢بِصذك انزأالإنسائ إذا 

١٧٣............................ الروج طلاؤ، مضه مل الصداق مى سمط ما حكم 
١٧٤صداقها من زوجها المرأْ أبرأت إذا 

١٧٥الغز ١^: الئزط 
١٧٦دين وعله نصانا ملك من 

٨١ ٠ ؛ ...٠ ؤ٠ ١ ١ ؤ ١ ؟ ٠ ّ.١ ّ. ........ .١ ١ ١ .٠ والجنون..٠ الصّز ناو ق الزكام وتجب محل؛ 
١٨٢الأم بأظ\0 ووِفي ولأينثة صل: 
١ ٨٧روايتان؛ الركام محو زل صل: 

١٨٩م،' خمثة ل الزكاة ويب صل: 
١٩٠والأهل حثي الو بن تولد ما ركاة 

١٩١اكايى:مو اقنط قفل: 
١٩٢لخول ا يقطع لم يجنه نصابا أبدل إن 
١٩٣بورؤا عتتا ؤيأ إذ 

١ ٩٣اثنانم، مى ماثثج حكم 
١٩٤بالتحال وكمل القناب، يوف ملك من 

١٩٤أوعمي. بإرث النقاد 
١٩٦••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• الموروث حول عل حوله الوارث يش لا 



حنبلأحمدب3، الإمام فقه ق اهاي على اصليق  ٦٩٢

٩٧•••••••• • وبع وأنمحلاِفي صمر، وأومحر،ِو الحرم، الثمِفي ثى أومحث ملك من 
٩٩••••••••••• ربح وحمتاو صمر، وحمئاِفي ١^٢، الإبوِفي مى جلوئ ملك، من 

٠امم الثزطاكاث; ٠
٠١ا>و بمياثنمِفيظا

ةمحمحزإس.......سا.س.اس••.•؛•
٤٠ الصديق بكر أي حديث فوائد 

ما٠والثلاثي. والمئه والعث-رين القه ؛_ ماحكم 

٠٩اشم عدم من يلزم فنا 
بنتفيها موجن، ■>نيها، مى ائواتاه أمكثت حمنا ب1عت قإدا يصل: 
٩•ءض 

٢٠معيته ض محا بق إلا نجد لم مذ 
١٠جمة.......... وؤإهغوأ مت ؤق لبون، بش-إ مها وثلامحذ تئا بلعت قإدا ت ممل 
١٢لبون......... بثايت، أوحمس حماق أربع القرصان، ائس ممن، بلئث، قإدا ت ممل 

١٤ثاقصة........... الأحرى أوكاثت، الأحرى، يوف المريفتمر إحدى وجدت إذ 
٤١ معيثمأ أو معدوممر، ١^^١ن كاذ إذ 

١٤بثنة..... مئها أعل قريمه أذ؛ئرج مله لعدمها مريقة عليه وجبت، ومن مصل؛ 
١٥ّ...... ُّ ...٠. ....٠ ١ ١ ّ اقال رب إل والدراهم والثستاه والصعود الزول ق الختْ 

٦١ ... .٠ ّ.....٠ Jجإران الأعل الثنض إل الص.عود له هز ٢ مريقا النصاب< كاذ إذ 
١٦ّ.. ؟ ؟ ّ  ٠٠.٠٠ تين منه أنزو أو سنتين منة آعق إلأُ يجد قلم مرض عليه وجث، مذ 



٦٩٣ههوساإوضوع1ت 

٢١٧الحاخة محي الراحب عن المنة إحراج لخكم 
٢١٧......................دزمحاذي ثاني م الأربع نكاو ننأزاثألَتجج 

٢١٧ف الدي ولا الواحث بجد لم نن 
٢١٩اجر ئ ;اب 

١٢ ٩ الامحى.ا.......ّ............ا.ؤب؛..........ّ.ّ. و ثلأثؤخد ممل: 
زالغزجضوالماد الإبل، زالإخائنزعمن ١^، والخوامزرغمن ممل: 
٢٢٠زاحد 

٢٢١الغثم ضيقة ثاب 
زافئبجظلث-قأم، ظ:ؤلأمحئمحامإلأمينمح، 

٢٢٢زمالن.يلئنأ ^١^;، 
٢٢١٠الئغائإلأأتوا نأثقئ نزكاثت 

"٢٢١

٢٢٤دلأ،نلأس،ثلأض........ؤؤ؛.؛؛لأ..........
الحابل،ليي الماحص، ولا ولدها، رق م الأل الصدقة يوحدِفي ولا ئضل: 

٢٢٠الفخل ومحا ام زلا 
٢٢٦ظ:زلأمئاسمِفيتيِسوكاة 

٢٢٨:اب.تمكمالخإطة 
٢٢٩أنواعاذلة 

الأوصاف...ءا..ّ.ّّؤ.....ؤّّ......ؤؤؤؤ.ؤ....هأآوممة الأعيان خلو بئن القرى 
٢١٠١ئ: ادنزوط وثءر/في محل: 



اصضاه1همنيصاسمماسبجضل ٦٩٤

٢٣١الثائ  Jojkjolالأول: الشرط 
٢٣٣.^........باسانينساؤلكةيكوف أف لأي أنث الثاق: الشرط 
٢٣٣نقاب و قيا أف التالث: الئزط 

٢٣٤ِفىتقن....ب....بس...........ب.س......بب. 
٢٣٥ا-مو....................................... حمح j ئلظ 1ل \مئ: 

٢٣٦ظ:ظ0ِلكل;ءاس^ 
٠.٢٣٧ ..٠ ّ.٠ .. ......٠ ء.٠. .. ا-قنو j ئثائا نضثئ ثاغ ضان، بنم كاف إذا محل: 
٢٣٨اهلطة نأ زم نادتا ثزطا الماضي زذكز صل: 
حصتهبمدر حليطه عن؛ رجع أحدِما مال مذ المرض الساعي أحد ^١ محل: 

٢٣٩مذاض 
١٢٣٩^١^^^١^١^، إذأخد 
٢٤٠اصُصكاكة.. ءامحن: 

٢٤١....ّ........ محهإالزكاة لبمقطا عمدا انمحلطان نوى إذا 
٢٤٣دام ١^ رثاة باب 

٢٤٣والثارت الزرؤع زكاة وجوب شروط 
٢٤٣الأول:أذ؟كو0ذاأزئتئا الترمل 

٢٤٤الئزطاكافي:أذبج0ص 
٢٤٥يدحر تما يكوذ أف الثالث،: الث.زءل. 
٢٤٧الأثح1ر ثرط عل الدليل 
٢٤٨الآثمئِفيأنضه......................... الثزط١^:ألبمقياُن،صد: 





حتيلاحبمدبن الإمام فته م اهاي على المميق  ٦٩٦

٢٦٨.بمُبمئنيزمح..س..•.ب
والنفررمحا الخراجِفي عئوْ، لإحن أرض ض والخراجِفي النفر ويبمثع يصل؛ 

٢٧٠...منهاالخايج عليهمِفي عثر ولأ النفرك، الأرض شراء الدمة لأم دضلإَومحر 
٢٧١صل:وفيالئتلم 

٢٧٣ذك\أ\ذ1ب ؛اب 
٢٧٣لأزكاةإلأِفيبم 

٢٧٤اصإإذامصاش.اب 
٢٧٤امحاد،بّ..ه.ّ.ّّّّّّ.؛ا..هّ.ه..ؤّؤ...... اكقةِفيإواو إل الدف ضم محم 
٢٧٧........... ٠ ء ؛ ؤ.٠ ّ ؤ ؤ. ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ. . ؤ..٠ ؤ. والقصة الدف إل الورقة النحوي ضم محم 

٢٧٨ففل:صيجام 
٢٧٩ثنه،ا مئشوئا ملك مذ 

٢٧٩شو:زَلأزكاةِفياصزمح 
٢٨٠محإإحراجال]كاةمنمحاي 

٢٨١كالأزاق............ وئا أوالقصة الدف من نصوعا ئ نلك زنن صل: 
٢٨٢والقصة المموغ٠نالأف أقام 

٢٨٧ففد:نلآهمق:محممنس 
تزكنوى أذ إلا كالئحح، قي اليز بمنع لا كنزا الخو انك1ز ءاِن قضز: 
٢٨٧..٠....لأ.....٠لأ١........لأ.ّؤؤؤ....ا....ا٠.........٠؛٠ء.............ها٠ه.٠٠له

٢٨٩الئوغ,امح...ّ..اّ...........ء؛.لألأ.........ّ.اّ.ّ ثبمجامحابِفي قضل: 



٦٩٧ءرسامضوئت 

٢٩١ايتدن ركاة باب 

٢٩١العين لزكاة الحول اعتبار 

٢٩٢مثريا جنس كل اثئامح—٠^ اعتبار 
٢٩٣حنمرزا:ثlنر..س......

إللإئصاته يجنيه لحور ولا جلهه، شر الأئإن معادن ئراب بح وقور لفوت 
٢٩٤الباع ■هل وركايه الربا، 

٢٩٦:ابلحكما]ئم 
٢٩٧اولكز فض1خاو 

كأعم، ^ ذَِلاك نيمق الحا٠يئ، ه U ثالئلكز: صل: 
٢٩٨وصلبهم وصورهم ملوكهم 

تأربعة أحوال من قلوالركار ولا مصل؛ 
٣٠ء1ئاا.......ائممل من ٥ مائعا الإسلام، علامه عأته ما إنه اسمل منمط ِفي وجد إذ  ٠

٠٣٠ ملحدكزا،ءهنِكثأم....... امحبياصوُطابمِم، صل:إذا 
٣٠١التجاؤة ركاة باب 

٠٣ ١ التجارة: زكاة وجوب ئروط 
٣٠١الثرطالأول:ظاذخانة 

١٣٠ التجارة عروض تعريف 

٠٣ ١ التجارة عروض زكاة حكم 

٣٠٢... ١٠.......التجازة يق ويجؤ؛ كالئزاء فعله العروض يملك اذ الئانL• الشرط- 
٣٠٦ينه........................ ١^، أش من سته ءإلغ أف الثاJث،: ١^ 



صضاههمهمههاسمماسبجضل ٦٩٨

٣٠٧الشارف لكْواو ه، الأجازة كانت إذا 
٣٠٨ا>و الثزطالئائ:

٣٠٨ثلثئ................................م نصابا، يلغ لا عزصا ]ذضة\وؤ انرى إن 
٣٠٩سن1كمحاوأزنم 

٠٣١ .. ..........١ .٠ ٠ ..........٠ ٠ ّ..٠ ٠ ّ ّ بعوض العزص يمللث، أف يشرط ولا يضل: 
٣١١الحول..........................هتف، لم بآحر للتجارة نصابا اقري إدا مصل; 

٣١٢.......ؤ؛؛.؛..اّ.................^بالأمان

٣١٢سباغالتذنةمحالأمحازة 
٣١٣الحول يحال سائمة للتجارة مأك، إدا يصل! 

٣١٤الآرض........اّّبب وررعت اشحل قارمزتا للأجازة أوحلا أرصّا سرى ا من 
٣١٤••••••••••••■••••••••••••••ووثح دإة مذ محها بإ ا"قنل عند الثبع وموم مضل؛ 

٣١٦التجارة عروض زكاة ندر 

وحصتهاثال زأس ركام المال زب معل المقاربة مال قل الحول ثم ؤإدا يصل! 
٣١٦التح مذ 

٣١٧الصارد_، حصة ركاة 

معا،يأحزجاها زكاته إحزاج للاحرِفي الثريكإن من واحل. كل أذف ؤإدا قفل: 
٣١٩صاحبه صيب ممحا واحي■ صبذكل 

مئةومتتثأزنغ الحول يخال، دنهم، بمس للتجارة شفنا اشرى ونن قفل: 
١٣٢٠ ّ . ٠٠ّ........... ١ ّ ١ ّ . ..٠ ....٠ ؟ درهم ببم، الئنجع ويآحذ.ْ مئة، أزح زكاه معلمته 
٣٢١الفطر صدمه ثاب 



٦٩٩مر،سالوضوئت( 

٣٢٣\لإطرءنامن لخكم)لكة 
٣٢٤إذاثكاممرساص 

٣٢٤ثلأتجئ؛لأبمق: محل: 
٤٣٢ صخ............ ولبمة العيد ين؛ ■بماله وثممة عزممته بمقل أذ الأول: الشرمحل 
٣٢الفطر...٥ منوتة الم زم_ ١^^، زفت اكاي: الئزط محل: 

٣٢٧أدائها...................... من بجكن ولم ئثآحر وئت ذ إلا بالعتي يعلم لولم 
٣٢٨عإرْ............................. ولا يصاب الغش لوجونتا يئرمحل ولا محل: 
٣٢٨اكلميرن...........من مونتئ تنزئئ من فطنة لزئئه مسه فطنة لزمته ومن ممل: 
٣٢٩••••••••••••••••••••••••••••ذطرْنيها ممر روجها اش الموسرة وعل محل؛ 

٣٣٠ظةضاغِطكلم............... 
٣٣٥ننئJنمالأننافالأص 

٣٣٦المنصوص عن يني•)، لم إدا أجناس مذ صاع إحراج حكم 
٣٣٧الفطر زكاة و الأقط إحراج محم 
٣٣٧■ثدمائ فيض 

٣٣٨ّ .. ّّ.١ ّ ّ ١ .١ ١ ١ ؤ ؤ.. ؤ ؤ .٠ ١ ١ ّ التنر إحزاج افه وحمه افب ع م بمد والأيصل ممل: 
٣٣٩ففل:زلأنجئالإ 

مثهمت، ورثه ١^•^، وهوتالرطل بالتراقي، وئلمثؤ أرطال حمته والصاغ محل: 
٣٤٠........................................ تشنلأزئأءلأّ 

٣٤١اليطر ركاة مصرف 
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٣٤١شراء ئ؛مإ أمام 
٣٤٤؟تأ-ون1ج\لتٍ' 

٣٤٤مح٢تيالاJايشمحث 
عندالوكيل وثوى الوكل، إل الدهع بمد وثوى الركاة، أداء وكلِفي إدا ممل• 
٣٤٥خار الأم، 

٣٤١................................^حمينا وحلطها متندده، ركوات عنده اجتمع من 
٣٤٧ن؛ضدَدةهاإلالإئم 

٣٤٨الإناميرا إذاأخدةا
٣٤٨زكاته فياأكزْعلذهع 

٣٤٨...............................اثناد، محاو ء الزكاة محوزنمجيو زلا يفل: 
٣٥١.........................ؤ ئزنبجانس اخاو تغإ ٣ الزكاة نقو إذا قفل: 

٣٥٢اؤلكة،مم ف<نئو 
٣٥٢^^•••••••••••••••••••••••••وجوبما بمد ثاهقر عص إل عجلها ولن ت مقل 
٣٥٣..؟......ا.اا..... النأره.....ا..ثنجيل محور لا انه الماضي وظاهّثكلأم ت يصل 

٣٥٥اب،سمالئد3أت 
٣٥٧إلزوجما زكاما ارأة دفع محكم 
٣٥٨.١١١.................الأثددات الث.عاةشض يبمف أف الإمام عل ونجب ت ممل 

يعئاؤإل إخزاحه، وهت، ق بعث، العثر لأحد يبتث الئاعى كال ؤإدا هصل! 
٠٣٦ المخرم اول ل بث عرْ لخبض 
٣٦٤.......ّ.ّّّّّّ؛.ا.ا..ّ.ّ........ :ب.ها ئزمالثاهم،مريقالذدةةj شنو: 
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٣٦٦خ محازةيامح ناه لكف من 
٣٦٦اش4أوماسى............. الئدقة اصأولأو اخثاج إذا قفل: 

٣٦٧ئلأكة............................ خاف 1ن الزيق، ق ثتيءٌ ص من زف إذا 
٣٦٩ففشين^إياؤثاة....................................;اب 

٠٣٧ ...١..٠.٠.ر..٠٠.٠بينهم....١.....والتسوية بالزكاة الثانية الأصناف حكمثعميم 
٣٧٢ئبمأ1صهاغئاةمامم..بب..ؤ.. محل:^١تزقالإنام 

j ٣٧٢الزكاة..................... من وضرهم زالخداد زالكاب ص أجرة ذفع
٣٧٣فثنمشش1ةض 

والممزاءمسه، موثة إل باجته ياحن. وكلامحا صقا0، والثاكن والسناء محل: 
٣٧٣أشيخاخة 

٥٣٧ والفمبمئ الملأك؛ر( يعطى فيا 

٣٧٠ ١٩
٣٧٧أنهئاجإلثكوغاؤؤؤ......ا...ا..؛.؛.لأبب.....ؤ....ه، 

٣٧٩ص......... زئب ثثائرهي، j ايائوذ الئاذة نقم اأؤكه، اوايإ: محل: 
٣٨١اللمز: ام أق

٣٨١ضإمإمهم...........ا.بّؤؤؤؤؤ......ّ.ّ.. 
٣٨١الإنلأم صعتفةِفي صزبسهم اش: 

٣٨١ّ.ؤ.ة..........؛.؛ّ ؤ. ؤ. ؤ ؤ ؤ اكلمن.... ض زدثثوا محاظوا أطوا  ١٩٢الثاث: 
ُيْ  ٣٨١................................ لابجآالزكاةِس ^١ أغطوا ئن؛إذ\ الأيأ: 

٣٨٢الئقاب ا>قامز:
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٣٨٣ئكاب إل اشد ولكة يبع مح( 
٣٨٤الإناقِساؤلكة محإ

٣٨٧...................................... صزبان;وهّم مول، العاوالسادس• مقل• 
٣٨٧ممِلإٍنلأحذاتم الأول:ضزب 

٣٨٨ّ ....... ..٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ..٠ ّ ّ ّ ّ. .. مباح.......٠ ق مسه 1صلحة •كرم مى الثابيرت الصزب 
٣٩١الغرم إقاتةايعل ق

٣٩٢...................؟؟....••.••••٠٠منه وأحدها عريمه إل زكاته الرحل دع حكم 
٣٩٣الوفاء و>ؤأه/تؤبوض هزنا، فننامحصينبمئ،ومي 

٣٩٤

١٣٩٥^ م j : ٣١ممل: 
٣٩٦الإسلام حجة ثح لن الزكاة يغر حكم 
٣٩٧........... ٠٠............. ١١..........اممهسيل ق يالمجاهدين العلم طلبة إلحاق 
٣٩٨الزكاة س العلم لطلبة المحب ثراء لحكم 
٣٩٨ّ...ّ .. افكس—، عل وهوبمدر العلم لطلب، ثهمغ الذي العلم طالب، إ■ءهلا؛ حكم 

٣٩٩الزواج أراد لذ الزكاة دمع محكم 
٣٩٩.........ّّ...........■.-^' ١٢يه تدبع مما أكثر م-هم واحد إل يدلإ ولا مقل• 

٣٩٩ستان واحد اجثتعِفي إن 
٤٠* وأرثعةيأحن.ولأحدامنتقزا يصل: 

٤ ٠٢كتابته أداء ثني ثتي،ء اقكام، نع قصل إذا 



٧٠٢هرسالوضومات 

٠٢الغز نع يأ-حذوف أربعه 
 ^٠٢^٩٢^١

٠٤ثانةنلأمحزئلج>ثاةإمح 
٠٤الكافر الأزل: 

٠٤الطوك اكايى:
٠٤هاشم بنو الثالث: 

٠٥مواليهم الرابإت 
٠٥اأطال الأكاةك,دفع ض

ذ..:.....:
٠٨الثادش:تيظزئهمحمح 

 ^٠٨^٠١
١٠وافم.............................أيه عن اسقل الذي للولد الزكاة دفع حكم 

١٢............................. ؛ الدئن. قثاء ق وس إل زكاثئ الإuن دفع -محكم 
١٢والكمانة............. واشور الممزاء وصايا من القربى ذوى الفمرا؛ أحذ حكم 

٤١ .. ...٠ ٠ ٠ رزابمأن:...٠. شه ش:ا، عني:خ إل الندة ١^ زن ذمح نإذا ثقل: 
١٥حلامه..........................س ثم أهلها من يظنه من إل صدفته أعطى من 

الدمعقوو الد؛ى بأماويه بدأ أف انتحب رلكته إحراج الرجل رل د1دا مقل؛ 
١٧محي 
ما١لدين زكاة وعليه مات متمن 
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٤١٨............................إثاهاأعطاة الذي الفقم من زلكتث الغي شراء محم 
٤٢٠الئطؤع صدئة ثاب 

٤٢١الئر صدقة ئفل ق
٤٢١الثر صدقة ثواني 

j ٤٢٣اوجم ذي عل الصدمة
٤٢٣الخدقةفيام كيفثنيي 

٤٢٥..٠٠؟؟........ّالألأااا.لأب.....اّا......الشر وحاجة الوقت فضيلة اجتمعت إذا 
٤٢٦الصدمة أجر ثقا-كفة 

ءتدقةءثإمحا؛ة....ّّّ...ؤ..........أآ؛ظ:ؤنذءذينلأقئوزأن:صيى 
٤٢٨ممةالإال هل الصدقة يم مي. حكم 

٤٢٩الإيثاو ؛ Jpمحالة واممه إذا 

٤٢٩ماله لأكل الصدمه أزاد فيض 
٤٣١اثام محاب 

٤٣١الصيام سريف 

٤٣٥الصيام وجوب ئروط 
٤٣٦الثهر.....ب....ا...........؟ أس،؛ صسيِق ؤ؛ أو محنون، أفاو^ أو كافر، أنلم إذا 

٤٤. الإطاة......ؤ...........................................اتيطاوائ:
٤٤١الإطعام كيمة 

.٤٤٣

٤٤٣^٠٠؛ ااثان أخدثا:
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٤٤٣اكايى:مصثاكئ 
٤٤٣اوص اةوئ:

٤٤٦النهار حمع عليه أعيي من صام حكم 
٤٤٧الثهمملاثاخ وابإ:

٤٥١^ J_Lالراد 

٥٤ ١ الصوم•••••••••••••••"••••••••••"••••"•" زالمزصع رالخامل لومحمل 
٤٥١ننشامJأثاءاتيار 

٤٥٢الصوم.......من الولد عل أومحاق الصوم عليهإ ينس كان إذا والرضع الحامل 
٤٥٥الثهار ل أفطر ثم ثْلوعا صام فيمن 

٤٥٥ضاجان زمحا زوأارض التافئ، قدم إذا 
٤٥٧...٠ ء........٠ ء عتررمثاف............... بموم اف له ؟كن لم الفطر لة مذأبغ 

٤٥٨.....ا..........؛....؛ّ..ا.. زضال^رألج.لألإأمم: تزم نجي لألا قفل: 
٤٥٨ثنيافثلايئنيوما كنال • الأول 
٤ ٥٨الهلال رؤية الثاق: 

٤٥٩الهلال برؤية شهادته تقبل من دد عق 

٤٦٠الهلال برؤية المرأة مهاده ل

٤٦١الثّمس عن مماءّاو.ا المتر ثم إذا 
٤٦٢رمقاف.............لأ..........ّ.... مهر غثر ليحول اثى شهادة من لاند هل 

وفهقر، أو ؤنأ مابال مى الثلأئ؛را ليله ^١؛، ٠١١مطي د.ول محول أف إلسالئ: 
٤٦٢روايات: ثلاث 
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٤٦٢!خدائن:مح4القاأ 
٤٦٥اةط:َلأ:فوم 

٤٦٦ثضا،ئلأظنأش......ب...س.....ى.
٤٦٧الخنم...•..---.•..•••.م:هبمامحصا

٤٧٦والإحم1ع........ؤ....اا..ّّااب......ّّ.ر........ النص واجب وصومه تضلز•' 
٤٨٠الهلأُو نأى فيض 

٤٨٠لأةوزاكيبجءائةظَمح 
٤٨١.ّ.ّببب.....ّّ......لألأب...... الهلالأفووا ١٧٣اثز؛لأين:زنا ضام إذا 

ئافتبهثوا-ث؛ر، الثهوو معرقه يمكنه لا موضع أول؛ أسوا، لكف ومن دفاو،ت 
٤٨٢........................؛.ؤ؛.....ب.ؤ.... ءامحلإنه:ذوأ

٤ ٨٣النص................•مو>-_، إث، الثاف المجر طلؤع من؛ الصوم ورمت قفزت 
٤٨٣............ا.ا.ّّّ...........ّ.....؛؛؛...اضربج، القرف، 

٤٨٨الفمزصمحا؛عنانتدام طلغ إذا 
٤ ٨٨.....٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ والثزب الأكل عن الإمساك يلرمه هل رمقاذ ثبمار ؤ، جامع فيض؛ 

٤٨٩النم طلوع ل شاكا أم إذا 
٤٩١ج\عفي\ضمحا 

٤٩٢فيمنأمأزمببماو 
٢..... ّ.٠. ؛ ؛ ّ ّ ّ ّ ّ. .... ؛ ؛ ؛ ّ.....٠ ؤ. ؤ.. زام. قزم لكل ١^ نمئ زمحن قفل: 

٣الفزض ث إل المن نع مم لأ 
٤المرض صوم بذ اُقروغ ثوى فمن 
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٤٩٤بمي..................... أن ه نفحدثته لكن يوم صيام إنان ندر فيمن 
٤٩٠نحل:تطئزلمافيثِسامحاب 

٤٩٥•••••••••••••••••••••••••••••••••*• ... للصتام؟ ٥^١ دلك ولآلِفي ت فصل 
٤٩٦التْلوع صوم نية وفت ل

٤٩٨الكمارة يوجب وما الصوم يمسد ما ياب 
٠٥ ٠ ٠ • ّ ٠ دماغه أوإل كان، موصع أي من شيئا جوفه إل أوصل إن 
٠٥ ٢ كثاثم وحكمه الثعوط عنى مق 

٥٠٣موضل 

٥٠٤ونىُاكلارفيسدته.......ّ..ّّّّّّّ؛............ب.ب؛ّ 

٠٥ ٤ أساته تن ما الإنسان ابتي إذا 
٠٥ ٥ للصائم التخور استنشاق حكم 

٠٥ ٥ للمريض الربو بحاخ استخدام حئئم 

الهريق،وعتار الدنق، وعربلة ريقه، كايلاع منه التحرر يمكن لا وما يضل؛ 
٥٠٦يمطرْ لا حلمه، ثدحل والدبابة 

٥ ٠٧للصائم النخامة ابتلاع حكم 

عثرْريق أرتلع ابمه، يم ثمه من ييثة أحرج فنمن 
١٥ ١ ّ ؤ............. ؤ ؤ علته آ ثل دلأُ المزء درعه ومن أظن، عندا انقا؛ ومن مضل: 

٥ ١٢للصائم وحكمها لحجامة اق 

٥١٥كالحجائ بالأم المع هل 
٥١٧زممءا1امة مضل: 
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٥ ٥٣رمقاف يضاء تأمحر حكم 
٥٥٦آحز...............................رمحاو مل مات حش المضاء ق فنط فيمن 

٥ ٥٧ؤ..... .... .٠ ٠. ٠ ؤ...٠ .. ٠ ؤ ١ . ؟٠ ّ ّ ..... رمخال قضاء عليه لن التطؤع؛الصوم حكم 
٥٥٩الحجة ذي عثر ي ومخان قضاء حكم 
٥٦١يكرم وما ينسحب ما باب 

٥ ٦٣للحمائم الثحور وامحر الفطر تعجيل اسماب 
٥٦٥ؤ.ب.ب....بببا..لأا........ّاّ.اّ.ا..اااّ.ؤّؤب...... رطب عل الإفطار استحباب 

٥٦٦لائائم ئكمالئواك 
٥٦٨ثهوثه تحرك لمن المله ومحكرْ ت قفل 
٠٥٧ للصائم الطعام دوق حكم 
٥٧١للشام الخلك ضغ حكم 
٥٧١للصائم الماء ل العوص حكم 
٥٧٢البصاJ ومحرم ت قفل 

٥٧٧المملؤع صوم باب 
٥٨١التطئع صيام أفضل ق

٥٨٨دالصلمام.........لأبلأ........ا....ب.؟لأ.لأب.ا.؟..... ^اُة ومحزهإمادمم قفل؛ 
٥٨٨بالصوم الثبت يوم حكمإمراد 

....٥٨٨.......................٠٠٠..............٠٠٠

٥٨٨بالصوم وجب إقراد جكم 
٥ ٩٣............... عائرراء صيام وبتن لمحمار العيد ايام صيام عن الم، ين اُبمع 
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٥ ٩٣الشك يوم صوم حكم 
٥٩٨ظ:ؤبجلمذن؛محصفزضأزبمع 

٥٩٩التشريق ايام صيام حكم 

٦٠٢..............عثه. ثقاء ولا منه، اووج محله ثطؤع صيام دحلِفي وس قفل• 
٤٦٠ .. ....١ ...١ منشحب.......................١ منه محالنّطئ مكئوها، الصوم كاو إذا 

٠٦ ٤ ّ. ر.٠..٠ ّ........... ّ ك\لئنم. زعترمحا والاغكاف الئلأة من الممو-ثاُت، ناي 
٦٠٦

٦١١الخدر ليلا لقيام مكان أمحل 
٦١٢اكاو.ر ليلا ومحت ق الاختلاف 

٦١٦الاعتكاف، محاب 

٦١٨والثناء ؤيصحمىالئجاJ محل؛ 
٦١٨روجها إدن بغم ا،لوأْ اعتكاف حكم 

٦٢٠ظ:ؤاأكاشإكا>والإنكاف، 
٦٢١فقل:ؤلأئإلأث 

٦٢٢صش>م.يميلأصهي 

٦٢٤لسمممامذتهامئ؛ّّ......؛.......ّ............. 
٦٢٧عيه.ّ......ببا....... ق الاعتكاف محور هل شه منجي. ق الاعتكاف نزثدز 
٦٣٠فيه.......................... ينكث أف ولزمه لص، رمنا بندؤ؛ عى محإذ محل؛ 

٦٣٠...ؤ....؛............ءّّّلأّ مامسزجامحئبابما



٧١١،،وساإوتىوءاو| 

٦٣٢ثهر اعتكاف تذر من القناع لزوم ق
٦٣٤..........ى....■

٦٣٨س.............. من أكؤ ض اشئاهِفي ء ميز دلك لِختج زإذَا يفز: 
٦٣٩

٦٤٠•••••••••••••• • عثه• ثثمح، لم جنارة حئور ولا مريض، محاذة تهمج ولا ينزت 
٠٦٤ المجد من تطوعا المعتكف خروج حكم 
١٦٤ ئلمةفعلة دلكثدره فغل ثرط ؤإذ 
٦٤٢أواتي،رالأزثه...............................إذ

٦٤٣٠..اا....٠.ّب.........ّ....ء..٠٠ؤؤؤؤ.اغتكادئ ثطو ثد منة ثة ج حزغ ؤإذ قفز: 
٦٤٣المسجد نطح إل المعتكف صعود حكم 

٦٤٤..٠..١١١١١.١.......؟.٠ب٠٠ب...ا1نّجد. مى حارجة منارة إل المحتكما خروج حكم 
٦٤٥لأالإيافلآئيلأبمشُ.ا.اؤ...........٠ببّّ.قضل:ثادا 

........ّّّ.ّّ٠..J٦٤٦.ءءء٠بؤؤؤ........٠٠٠.٠لإةلمح؛محما
٦٤٨زةث؛ماككفالنطة قفز: 
زلاثمْ، كالئنام ِثُ د لا U إلا ثزال زلا لإ ِكقكف نبز قفز: 

٦٥٣يكش4مح 
٦٥٤ولأُيعملصذنه المنجد، ق عنيط لا 

٦٥٤شفىإنا؛..ّ..؛.؛.................ا٠ّبّّ.٠..٠..
٦٥٥...٠....١١؟؟؟ّ؟..٠.......ا.؟..؟بّّ.٠٠للممعتكف.والسء والحجامة الفضي حكم 

قفز:
٦٥٥منه يي ما 






